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MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA
SNOW & MUSIC DAYS!

AKCJA SNOW & MUSIC DAYS 2018 TRWA! WSZYSTKIE 
CHĘTNE OSOBY, KTÓRE PRAGNĄ POJECHAĆ Z INTER CARS 

DO WŁOSKIEGO BORMIO, MAJĄ CZAS DO 18 LISTOPADA, 
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI. 

TO DOBRY MOMENT, ŻEBY POZNAĆ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA 
TEMAT MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI, KTÓRA JEST 

GŁÓWNYM CELEM TEGO WYJAZDU.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Akcja Snow & Music Days wystartowała 
2 lipca i od samego początku imponuje 
swoim rozmachem, dostarczając klien-
tom coraz to nowych powodów, aby się 
w nią zaangażować. Oprócz wielu warto-
ści dodanych, które Inter Cars przygoto-
wał wspólnie z dostawcami, osoby, które 
wezmą udział w promocji, mają szansę 
uczestniczyć w międzynarodowej konfe-
rencji będącej prawdziwym kompendium 
wiedzy na temat branży aftermarket.  

Wyżej wspomniana konferencja to 
nadrzędny cel całego przedsięwzięcia. 
Spotkanie to ma na celu fachowe i umie-
jętne przekazanie wiedzy o produktach 
światowej klasy producentów, a także 
wymianę doświadczeń między uczest-

nikami, którzy przyjadą z różnych części 
Europy. Obecność takich firm jak Bosch, 
Castrol, Ruville, ZF, Sachs, TRW, Lemför-
der, Ferodo, Moog, LUK, INA, FAG, Delphi, 
Meyle, Febi, Goodyear, Dunlop, Fulda, 
Sava, Dębica, Kelly oraz Bridgestone, 
Firestone i Dayton to gwarancja poznania 
najbardziej innowacyjnych produktów, 
które wkrótce będą wyznaczały standar-
dy w motoryzacji.

Wydarzenie to pozwoli właścicielom 
warsztatów na zyskanie rynkowej prze-
wagi i pomoże im zmienić bądź udosko-
nalić postrzeganie ich biznesu.

Konferencja w Bormio to angażujące 
treści i inspirujący paneliści. Zaprezento-

wane zostaną na niej liczby i dane nie-
dostępne dla innych. To niepowtarzalna 
okazja obcowania z międzynarodowym 
i niezwykle inspirującym środowiskiem 
skoncentrowanym na rozwoju branży. 
To wydarzenie z pewnością wyznaczy 
trendy na kolejne lata.

AKTUALNOŚCI2

SNOW & MUSIC DAYS TO: 
-  Międzynarodowa Konferencja w gronie 

profesjonalistów
-  Nowinki i trendy z branży automotive 
-  Wspaniała zabawa na nartach
-  Koncerty Mrozu i Margaret wyłącznie dla 

gości Inter Cars
-  Piękny krajobraz Lombardii 
-  Doskonała infrastruktura tras narciarskich 

i biegowych
-  50 km tras zjazdowych 
-  Odcinek Bormio 2000 idealny dla począt-

kujących amatorów białego szaleństwa 
-  6-dniowy skipass wliczony w cenę pobytu 

Więcej szczegółów znaleźć można w Katalogu Online, 
bądź na specjalnej stronie poświęconej całemu 
przedsięwzięciu – www.intercars.com.pl/bormio

@intercarstruck

WIĘCEJ INFORMACJI SZUKAJ 
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Z TRASY

JAK ZACZĘŁA SIĘ WASZA PRZYGODA 
Z CIĘŻARÓWKAMI? JAKIE JEST WASZE 
DOŚWIADCZENIE ZA KÓŁKIEM 40-TO-
NOWYCH ZESTAWÓW? 
HELKA, CZYLI RENATA: Oj, to długa 
historia, Paweł jeździ zawodowo już 20 lat. 
Ja jeździłam z nim tylko w trasy, szczegól-
nie do „dzikich krajów”, takich jak Turcja. 
On wcześniej jeździł do Rosji, ale tam 
akurat nie miałam okazji być. Doświad-
czenie jakie zdobyłam to głównie wyjazdy 
właśnie z nim, później, kiedy już zrobiłam 
uprawnienia do kierowania pojazdami 
ciężarowym, moje własne doświadczenie 

wzrastało z każdym dniem. Kierowcą 
samochodu ciężarowego jestem od pięciu 
lat. Krótko, ale z każdym kolejnym dniem, 
z każdym przejechanym kilometrem uczę 
się czegoś nowego. Jeździłam na plandece 
i chłodni, raz miałam też podpięta naczepę 
z kontenerem. W sumie moja przygoda 
z ciężarówkami zaczęła się kiedy… byłam 
małą dziewczynką. Mój tata pracował 
w PKS, a ja byłam tam częstym gościem. 
Pamiętam do dziś usmarowanych mecha-
ników. Tego widoku nie zapomnę nigdy. 
SNAJPER, CZYLI PAWEŁ: Można by napi-
sać książkę o tym, jak to wszystko wyglą-

dało. Przygodę z ciężarówkami zacząłem 
wraz z powołaniem do wojska. Podczas 
służby byłem kierowcą oraz instruktorem 
nauki jazdy B+C. Służyłem w MSWiA w Ka-
towicach, w nadwiślańskich jednostkach 
wojskowych. To był 1995 rok i tam właśnie 
zdobyłem uprawnienia do prowadzenia sa-
mochodów ciężarowych. Po wyjściu z woj-
ska pierwszą pracę podjąłem w kierunku 
wschodnim. Jeździłem wtedy Volvo F 10, 
jakiś czas później dostałem Renault Major 
385 w globie, czyli w najwyższej kabinie. 
Jak na tamte czasy to był prawdziwy rary-
tas. Same początki nie należały jednak do 

RAZEM JEŻDŻĄ W NAJDALSZE ZAKĄTKI EUROPY, NIE WYOBRAŻAJĄ SOBIE PRACY NA 
SOLÓWCE. JAK UDAJE IM SIĘ WYTRZYMAĆ CAŁE TYGODNIE W JEDNEJ KABINIE? CZY 
NIGDY NIE NUDZI ICH WSPÓLNA PRACA I NIE MAJĄ MOMENTÓW, W KTÓRYCH CHCIELIBY 
OD SIEBIE ODPOCZĄĆ? O SWOIM ŻYCIU W TRASIE OPOWIADA NAM NAJSŁYNNIEJSZE 
MAŁŻEŃSTWO TRUCKERSÓW, HELA & SNAJPER.

MAŁŻEŃSTWO W PODWÓJNEJ 
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@helkasnajper
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łatwych – żadna firma nie chciała wysyłać 
na Zachód kierowców bez doświadczenia. 
A mnie go brakowało. W końcu jednak 
udało się raz i drugi i to był początek mojej 
podróży. Dziś jeżdżę po całej Europie. 

POZNALIŚCIE SIĘ W JEDNEJ FIRMIE? 
JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI WASZEGO 
PIERWSZEGO SPOTKANIA? 
RENATA: Nie, nie poznaliśmy się w jednej 
firmie. Ja pracowałam wówczas w hur-
towni budowlanej, a Paweł przyjechał tam 
z dostawą. To właśnie wtedy widzieliśmy 
się po raz pierwszy. Dziś, po wielu latach, 
miło wraca się do tych wspomnień. 
PAWEŁ: Tak, wyglądało to właśnie tak, jak 
mówi Renata. Firma, w której wówczas pra-
cowałem wysłała mnie z dostawą do Miń-
ska Mazowieckiego. Na szczęście… szybko 
cofnięto mi ten kurs i musiałem jechać do 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Ten zbieg 
okoliczności sprawił, że właśnie w taki 
sposób poznałem swoją przyszłą żonę. 

JESTEŚCIE MAŁŻEŃSTWEM TWO-
RZĄCYM JEDNĄ OBSADĘ. TO NIEZBYT 
CZĘSTA KONFIGURACJA W TYM 
ZAWODZIE. KTÓRE Z WAS DECYDO-
WAŁO O TYM, ŻE BĘDZIECIE JEŹDZILI 
WSPÓLNIE? 
PAWEŁ: Tak, jesteśmy podwójną obsadą. 
Jeszcze kilka lat temu byłoby to czymś 
niezwykłym, czasy zmieniają się jednak 

i obecnie zaobserwować można trend, 
w którym dużo par, a nawet małżeństw 
jeździ wspólnie. Tak też jest w naszym 
przypadku. Kto z nas o tym zdecydował? 
Moja wspaniała żona Hela, to ona wpadła 
na taki genialny pomysł. Zresztą, nie ma 
co ukrywać, od dawna było to jej marze-
niem. W końcu udało jej się dopiąć swego, 
pewnego dnia przyszła i powiedziała „Idę 
na kurs C+E i koniec”. Tak zaczęła się nasza 
wspólna podróż. 

OD JAK DAWNA JEŹDZICIE RAZEM? 
PAWEŁ: W podwójnej obsadzie już od po-
nad pięciu lat. Kawał czasu, a jeszcze wię-
cej kilometrów na liczniku. Zanim jednak 
zaczęliśmy jeździć wspólnie, zabierałem 
Helę ze mną, nawet w dalekie trasy. Tak 
pojechaliśmy razem m.in. do Turcji. 

SPĘDZACIE ZE SOBĄ PRAKTYCZNIE 
CAŁY CZAS. CZY NIE MACIE OCHOTY 
TROCHĘ OD SIEBIE ODPOCZĄĆ? 
PAWEŁ: Bardzo dobre pytanie i choć 
pewnie wiele osób będzie zaskoczonych 
taką odpowiedzią to – nie, my zawsze 
wszystko robimy razem, bez znaczenia, 
czy ma to miejsce w domu, czy w pracy. 
Nie musimy i nawet nie chcemy od siebie 
odpoczywać. Zdarzają się takie sytuacje, 
kiedy Hela jedzie na załadunek sama. Są 
też oczywiście takie, kiedy to ja sam muszę 
jechać załadować towar. Nie ma innej opcji, 

żebyśmy nie dzwonili wówczas do siebie. 
I co tu ukrywać, rozmowy trwają zwykle 
bardzo długo.

CO NAJBARDZIEJ DENERWUJE WAS 
W PARTNERZE I SPRAWIA, ŻE CZA-
SAMI TRUDNO WYTRZYMAĆ Z NIM 
W JEDNEJ KABINIE? 
PAWEŁ: Najbardziej denerwować drugą 
osobę może chyba to, że oboje jesteśmy 
bardzo uparci. Kiedy Hela uczyła się zawo-
du kierowcy ciężarówek to chłonęła wiedzę 
– słuchała, notowała, chciała wiedzieć jak 
najwięcej i najlepiej – jak najszybciej. Teraz, 
po latach, jest już dużo mądrzejsza i za-
wsze ma coś ciekawego do powiedzenia. 
Mało tego, często mówi, że gubi mnie ruty-
na. W takich sytuacjach czasami dochodzi 
między nami do małych spięć. 

JEŹDZICIE NIE TYLKO PO POLSCE, 
ALE TEŻ W RÓŻNE ZAKĄTKI EUROPY. 
KTÓRE KIERUNKI SĄ WASZYMI ULU-
BIONYMI? 
RENATA: Zgadza się, jeździmy po całej 
Europie, praktycznie we wszystkich kie-
runkach. Obecnie jesteśmy w Irlandii i po-
znajemy uroki pracy na Wyspach. A nasze 
ulubione kraje? Te w slangu kierowców 
uznawane za „dzikie”, takie jak choćby Tur-
cja. Zawsze wracamy tam bardzo chętnie. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Z TRASY

PO KTÓRYM KRAJU JEŹDZI SIĘ NAJ-
TRUDNIEJ? ZWAŻYWSZY NA STAN 
DRÓG, BIUROKRACJE CZY KWESTIE 
ZWIĄZANE Z ZAŁADUNKIEM/ROZŁA-
DUNKIEM TOWARU? 
PAWEŁ: Myślę że w Rosji. W dalszej kolej-
ności w Turcji i na Ukrainie. W żadnym 
z tych krajów nie ma lekko.
RENATA: W każdym kraju znajdzie się 
jakaś dziura, zły stan dróg, złe oznakowa-
nie lub objazdy. Nie ma najgorszego, ale 
można tu wspomnieć o Bułgarii czy Turcji. 
W sumie, im dalej na południe, tym gorzej.  

MACIE JAKĄŚ PRZYGODĘ Z TRASY, 
KTÓRĄ WSPOMINACIE SZCZEGÓLNIE 
MIŁO?
PAWEŁ: Zważywszy na to, że jeździmy od 
wielu lat, to i takich przygód nazbierało 
się w tym czasie całkiem sporo. Ja np. 

pamiętam taką zabawną sytuację, kiedy 
byliśmy w Rumunii i nasz syn, wysiada-
jąc z ciężarówki, wpadł po uszy w śnieg. 
Bardzo dużo białego puchu wtedy napa-
dało, a on zupełnie nie był na to przygo-
towany. 
RENATA: Zdecydowanie wyjazdy i przy-
gody z naszymi dziećmi, gdy te były małe. 
Takie zabawne historie z maluchami 
w roli głównej zapamiętuje się na długo. 

OD PAŹDZIERNIKA BIERZECIE UDZIAŁ 
W TRZECIEJ EDYCJI PROGRAMU 
„POLSCY TRUCKERSI”. CZY WYSTĘPY 
W TELEWIZJI ZMIENIŁY COŚ W WASZEJ 
CODZIENNEJ PRACY?
RENATA: Oczywiście, z naszego punktu 
widzenia zmieniło się… niemal wszystko. 
Jesteśmy rozpoznawalni, ludzie poznają 
nas na ulicy, wiedzą dokładnie kim jeste-
śmy. Decydując się na udział w progra-
mie podejrzewaliśmy, że tak może być. 
Założyliśmy sobie jednak, że postawimy 
granicę, której nie damy nikomu przekro-
czyć. To rodzina. Pokazujemy siebie, ale 
z zawodowego punktu widzenia, nie pry-
watnie. Do środka naszej rodziny telewi-
zja wstępu nie ma. 

CZY UDZIAŁ W „POLSKICH TRUCKER-
SACH” WPŁYNĄŁ NA WZROST WASZEJ 
POPULARNOŚCI? CZYM SIĘ ON OBJAWIA?  
RENATA: Czy wpłynął? Tak i to bardzo! 
Dzięki udziałowi w programie znają nas 
prawie wszyscy ludzie z branży. Pracow-
nicy firm transportowych, koledzy i ko-
leżanki po fachu, logistycy, spedytorzy, 
a nawet policjanci czy pracownicy Służby 
Celnej. Bez kozery możemy powiedzieć, 
że gdziekolwiek się pojawimy – nie tylko 

w Polsce, ale i na europejskich szlakach 
– zawsze znajdzie się ktoś, kto nas roz-
pozna, podejdzie, porozmawia. To akurat 
bardzo przyjemna strona popularności.

JAK CZĘSTO ZDARZA WAM SIĘ JEŹDZIĆ 
TYLKO PO POLSCE? CZY LUBICIE TO, 
CZY WOLICIE JEDNAK EUROPEJSKIE 
KIERUNKI?
PAWEŁ: Jazda po Polsce nie należy do 
trudnych, aczkolwiek kłamstwem byłoby 
stwierdzenie, że to łatwy kawałek chleba. 
My osobiście wolimy europejskie kierun-
ki. Niezbyt często zdarza nam się jeździć 
po kraju, właściwie oblatujemy tu tylko 
załadunki i rozładunki z i do Europy.

JEST MIEJSCE DO KTÓREGO CHCIELI-
BYŚCIE KIEDYŚ POJECHAĆ? OCZYWI-
ŚCIE CIĘŻARÓWKĄ I W PODWÓJNEJ.
RENATA: Hmmm, kiedyś byliśmy truc-
kiem pod samym sanktuarium w Fati-
mie, to było naprawdę piękne uczucie. 
W sumie jest wiele kierunków, do których 
chcielibyśmy pojechać – na pewno Afry-
ka, to byłaby fascynująca podróż. Gdzie 
jeszcze? Mongolia też byłaby wyzwaniem. 
No i oczywiście Ameryka. Wiele jeszcze 
mamy do odkrycia.

A POZAZAWODOWE MARZENIA? COŚ, 
CO CHCIELIBYŚCIE, ABY JESZCZE SIĘ 
SPEŁNIŁO?
RENATA: Wszystko robimy dla rodziny, 
chcemy, aby nasi najbliżsi wykorzystali to, 
co udało nam się osiągnąć dla nich: za-
pewnić im dobry start w dorosłe życie, bo 
właśnie powoli w nie wchodzą. Bez dwóch 
zdań, to właśnie jest nasze największe 
marzenie – szczęście naszej rodziny.
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TOTAL LUBRIFIANTS, WIODĄCY GRACZ NA ŚWIATOWYM RYNKU ŚRODKÓW SMARNYCH 
OGŁASZA EUROPEJSKĄ, STRATEGICZNĄ WSPÓŁPRACĘ Z GRUPĄ KAPITAŁOWĄ 
INTER CARS, NAJWIĘKSZYM IMPORTEREM I DYSTRYBUTOREM CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ POJAZDÓW UŻYTKOWYCH W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

Współpraca obu firm rozpoczęta w Pol-
sce rozszerza się teraz na wybrane inne 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
w których Grupa Inter Cars, prowadzi 
działalność i pozwoli firmie Total, jako 

strategicznemu dostawcy, na dystrybu-
cję wszystkich swoich olejów silniko-
wych do sieci Inter Cars, w skład której 
wchodzi ponad 500 filii rozmieszczo-
nych w 16 krajach. Warto również pod-
kreślić, że w Polsce Inter Cars posiada 
5 HUB-ów, w Europie 6. Ostatni z nich 

powstał w stolicy Bułgarii – Sofii i dzia-
łalność dystrybucyjna rozpoczął z po-
czątkiem października 2018 roku. Tak 
rozbudowana sieć sprzedaży oraz moż-
liwości logistyczne Grupy Kapitałowej 
Inter Cars przełożą się na efektywność 
dostaw docierając szybko i skutecznie 
na lokalne rynki poszczególnych krajów. 
- Podpisanie tej umowy jest uhonorowa-
niem naszej dotychczasowej i owocnej 
współpracy. To swego rodzaju symbol, 
którym jasno dajemy sobie do zrozumie-
nia, że wspólnie chcemy rozwijać się 
dalej na rynkach, na których obecny jest 
Inter Cars. To oczywiście będzie miało 
przełożenie na satysfakcję naszych 
klientów, którzy mogą spodziewać się 
jeszcze lepszej dostępności produktów. – 
mówi Maciej Oleksowicz, Prezes Zarządu 
Inter Cars SA.
Z drugiej strony Inter Cars korzysta 
z 45-letniego doświadczenia firmy Total 
i wzmacnia swoją ofertę produktami 
najwyższej jakości, takimi jak TOTAL 
QUARTZ. Jest to linia najlepszych olejów 

silnikowych na rynku, pokrywająca nie-
mal w całości europejski park samocho-
dowy i posiadająca specjalną formułę, 
chroniącą silnik przed mechanicznym 
zużyciem.
- To prawdziwa przyjemność widzieć, że 
umowa podpisana w 2015 roku pomiędzy 
Total Polska i Inter Cars otwiera nowe 
możliwości na poziomie europejskim. 
Nasze firmy podzielają wspólne war-
tości, którymi są otwartość i bliskość 
względem każdego klienta, dlatego z nie-
cierpliwością czekam na efekty naszego 
partnerstwa. – mówi Benoît Pimont, 
dyrektor generalny Total Polska.
- Od teraz nasza współpraca wkracza na 
nową płaszczyznę. Wierzymy, że dzięki 
nawiązanemu porozumieniu, klienci 
Inter Cars będą mogli liczyć na jeszcze 
lepszą dystrybucję i dostępność towarów 
marki Total. Jesteśmy przekonani, że 
w przyszłości korzyści będą się mnożyć 
i przyczynią się do wzrostu świadomości 
obu marek. – dodał Wojciech Twaróg, 
Członek Zarządu Inter Cars S.A. 

INTER CARS I TOTAL 
RAZEM W EUROPIE 
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Od lewej: Wojciech Twaróg, 
Maciej Oleksowicz, Anna 
Whitehouse, Benoit Pimont, 
Robert Sadowski i Mariusz 
Mroczek.



W CODZIENNEJ PRACY 
TWÓJ PARTNER 

DZIĘKI KATALOGOWI ONLINE: 
•  Łatwo zamówisz części praktycznie 

z każdego miejsca na świecie o dowol-
nej porze dnia i nocy. Twoje zakupy 
będą zdecydowanie szybsze niż przez 
telefon czy wizytę u sprzedawcy;

•  Podniesiesz efektywność swojego 
warsztatu. Uzyskasz możliwość two-
rzenia wyceny z częściami zakupio-
nymi w Inter Cars, ustalisz wstępny 

czas naprawy oraz stworzysz kom-
pleksowe przeglądy dla klientów;

•  Wyszukasz części po numerze VIN, 
a sam numer zeskanujesz z dowodu 
rejestracyjnego. System wyświetli ci 
drzewo grup towarowych przypisanych 
konkretnemu pojazdowi, będzie mógł 
dodać je do ulubionych, a Katalog sam 
zapisze je w historii wyszukiwania;

•  W każdym momencie masz możli-

wość szybkiego dostępu do wszyst-
kich dokumentów oraz do niezrealizo-
wanych zamówień, a faktury możesz 
eksportować jako plik .txt.

•  Wygodnie uregulujesz należności wo-
bec Inter Cars poprzez Przelewy 24 lub 
płacąc za zakupione części środkami 
zgromadzonymi w programie lojalno-
ściowym Premia Cash.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI

KATALOG ONLINE TO INNOWACYJNE NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE CODZIENNĄ PRACĘ WARSZTATÓW. 
TO PROGRAM SŁUŻĄCY DO WYSZUKIWANIA I ZAMAWIANIA CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, 
CIĘŻAROWYCH I MOTOCYKLI. DZIĘKI NIEMU, KORZYSTAJĄC Z WYSZUKIWARKI VIN, Z ŁATWOŚCIĄ 
ZNAJDZIESZ CZĘŚCI DO KAŻDEGO AUTA. PROGRAM UMOŻLIWIA TEŻ SZYBKĄ WYCENĘ NAPRAWY 
ORAZ OKREŚLA JEJ KOSZTY.
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Zobacz, jak Bartek 
zamawia części: 

www.youtube.com/GrupaInterCarsSA

KATALOG ONLINE DOSTĘPNY 
JEST W SYSTEMIE WINDOWS, 
A JEGO INSTALACJA ZAJMUJE KILKA 
MINUT. PRZYJAZNY INTERFEJS SPRAWIA, 
ŻE BĘDZIESZ KORZYSTAŁ Z NIEGO 
INTUICYJNE I SZYBKO STANIE 
SIĘ NIEZASTĄPIONYM 
NARZĘDZIEM W TWOJEJ PRACY.
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ROZWÓJ KOMPETENCJI I PROMOCJA ZAWODU 
MECHANIKA TO OBECNIE JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
WYZWAŃ, PRZED JAKIMI STOI BRANŻA MOTORYZACYJNA. 
TO Z MYŚLĄ O ZASPOKOJENIU TYCH POTRZEB 
INTER CARS STWORZYŁ PROGRAM „MŁODE KADRY”, 
KTÓRY Z ROKU NA ROK POMAGA MŁODYM UCZNIOM 
PIELĘGNOWAĆ ZDOBYTĄ WIEDZĘ I STWARZA OKAZJE DO 
JEJ WYKORZYSTANIA. 

O CO W TYM CHODZI?
„Młode Kadry” to program stworzo-
ny przez Inter Cars, polegający na 
współpracy ze szkołami, m.in. poprzez 
wyposażenie placówek w nowocze-
sny sprzęt do naprawy i diagnostyki 
usterek w samochodach. Dostarcza 
także wiedzę niezbędną do kształcenia 
przyszłych mechaników. Przez wielu 
inicjatywa ta określana jest mianem 
„zawodowej trampoliny”, która młodym 
ludziom ma ułatwić start i wejście 
w zawodowe życie. Program wspiera 
m.in. olimpiady wiedzy, praktyki i sta-
że dla najlepszych uczniów. 
- Współpracujemy na co dzień z 17 
szkołami, które wspieramy zarówno, 
jeśli chodzi o kwestie związane ze 
sprzętem potrzebnym do nauki, jak 

również od strony merytorycznej, 
dając uczniom dostęp do wiedzy i sta-
rając się nią ich zainteresować. Nasz 
program dociera do 8500 młodych 
adeptów sztuki naprawy samochodów, 
którzy w przyszłości będą stanowić 
o sile i kondycji naszej branży. To bar-
dzo budujące, że wspólnie umacniamy 
te fundamenty – mówi Marta Ciesiel-
ska, koordynator projektu „Młode Ka-
dry” w Inter Cars. 
Należy podkreślić, że polski dystry-
butor nie jest osamotniony w swoich 
działaniach. Bez wsparcia partnerów 
programu: Castrol, Grupu Schaeffler, 
Contitech, NTN SNR, SKF, Osram, 
Mahle i Bilstein, jego skuteczność nie 
byłaby tak imponująca. Na szczęście 
włodarze tych przedsiębiorstw również 

podzielają wizję Inter Cars, chętnie an-
gażując się w edukację młodzieży i prze-
kazywanie jej najlepszych praktyk. 

YOUNG CAR MECHANIC
Young Car Mechanic to konkurs, który 
jest ukoronowaniem programu „Młode 
Kadry”. W maju 2018 roku odbył się 
II międzynarodowy finał tej imprezy. 
15 uczniów z 5 krajów wspólnie rywa-
lizowało o miano najlepszego młodego 
mechanika w Europie. Wcześniej jednak 
każdy z nich musiał zmierzyć się z eli-
minacjami krajowymi, które były dla 
nich sprawdzianem posiadanej wiedzy 
i umiejętności praktycznych. 
- Pamiętam, że poziom przygotowanych 
zadań podczas finału był naprawdę wy-
soki. W moim odczuciu wszystkie kon-
kurencje bardzo realnie oddały sytuacje, 
z którymi na co dzień można spotkać się 
podczas pracy w warsztacie. Wygrana 
w konkursie to dla mnie duże wyróż-
nienie, które dodatkowo napędza mnie 
do rozwoju swoich umiejętności jako 
mechanika samochodowego – mówi 
Bartłomiej Januszewski, zwycięzca 
II Międzynarodowego Finału Young Car 
Mechanic.

– TRAMPOLINA DO SUKCESU! 

PROGRAM
„MŁODE KADRY”
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SZANSA NA SUKCES
Zarówno program „Młode Kadry”, jak 
i konkurs Young Car Mechanic mają za 
zadanie promocję zawodu mechanika 
i pomoc w rozwoju kompetencji mło-
dych uczniów. Udział w obu tych inicja-
tywach to nie tylko szansa na przygodę 
życia i wygranie fantastycznych na-
gród, ale również możliwość zbudowa-
nia pożądanego wizerunku w oczach 
przyszłego pracodawcy. 
- Udział w zeszłorocznej edycji Young 
Car Mechanic miał bardzo duże przeło-
żenie na moją przyszłość. Dzięki temu, 
że miałem okazję uczestniczyć w tym 
konkursie udało mi się dostać bardzo 
ciekawą ofertę pracy, z której skorzysta-
łem i w której pracuję do dzisiaj. 
To doskonałe potwierdzenie moich 
ambicji i chęci rozwoju, dlatego bez pro-
blemu znaleźliśmy z moim pracodawcą 
wspólny język i mogłem bez przeszkód 
rozpocząć zawodową karierę - mówi 
Arkadiusz Wróbel, uczestnik I edycji 
Young Car Mechanic. 
- Jeśli mógłbym przeżyć jeszcze raz 
przygodę z konkursem, bez wahania 

Organizatorzy konkursu, aby dodat-
kowo zmotywować jego uczestników, 
co roku przygotowują pakiet cennych 
nagród. Tym razem łączna pula nagród 
dla trzech pierwszych miejsc wynosiła 
aż 100 tysięcy zł. Było to możliwe dzięki 
wsparciu partnerów, firm Elring, Bosch, 
Hella, ZF Aftermarket oraz Lauber. Do-
datkowo wszyscy finaliści zostali zapro-
szeni wraz ze swoimi nauczycielami na 
wycieczkę do Stuttgartu, podczas której 
odwiedzili fabrykę Elringa oraz muzea 
Mercedesa i Porsche.
- Wyjazd z innymi uczestnikami wspo-
minam bardzo miło i jestem przeko-
nany, że na długo zostanie on w mojej 
pamięci. To była fantastyczna przygoda, 
podobnie jak wszystkiego etapu kon-
kursu Young Car Mechanic. To bardzo 
pozytywne uczucie, kiedy wiesz, że tak 
wielkie i rozpoznawalne firmy starają 
się pomóc Ci w rozwoju Twojej kariery. 
Z pełną odpowiedzialnością zachęcam 
wszystkich swoich młodszych kolegów 
do uczestnictwa tym przedsięwzięciu – 
opowiada Paweł Smolaga z Zespół Szkół 
Samochodowych w Radomiu, uczestnik 
i finalista Young Car Mechanic. 

wziąłbym w niej udział. Cieszę się, 
że mogłem być częścią tego programu 
i na własnej skórze zmierzyć się z przy-
gotowanymi zdaniami. To było bardzo 
fajne móc sprawdzić dotychczasową 
wiedzę i zweryfikować swoje umie-
jętności na tle kolegów z innych szkół 
– dodaje inny uczestnik I edycji Young 
Car Mechanic, Mikołaj Banaszak. 
Branża motoryzacyjna w Polsce rośnie 
w siłę, jednak na przeszkodzie w jej roz-
woju może stanąć brak pracowników, 
którzy gotowi byliby podjąć pracę w róż-
nych warsztatach. To tylko potwierdza, 
jak ważne dla rynku automotive są 
wyżej opisane inicjatywy. 
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Za całościowe wykonanie projektu stworze-
nia naczepy odpowiada spółka Etis Projekt, 
wchodząca w skład Etis Group 
– firmy z ponad 20-letnim doświadczeniem 
w budowie pojazdów specjalistycznych. 
Firma ta przygotowywała również trzy 
poprzednie naczepy, które z powodzeniem 
wykorzystywane są przy szkoleniach Inter 
Cars, odpowiada też za produkcję mobilnych 
gigabilboardów, mobilnych telebimów czy 
agregatów chłodniczych. Podwozie do na-
czepy wykonane zostało z kolei przez Feber, 
czołowego polskiego producenta naczep, 
przyczep i zabudów.Najmłodszy ShowCar to 
najnowocześniejszy zestaw, który opuszcza 
fabrykę Etis Projekt. 
STANDARDOWO WYPOSAŻONY 
JEST ON W: 
-  rozsuwanie hydraulicznie na boki pozwa-

lające uzyskać powierzchnię użytkową 60 
m2 przy całkowicie płaskiej podłodze po 
rozłożeniu;

-  automatycznie otwierane drzwi boczne, 
które po rozłożeniu tworzą schody;

-  bezprzewodowe sterowanie każdą funkcją 
układu hydrauliki siłowej;

NOWA NACZEPA 

WCHODZI DO GRY! 
Z KOŃCEM ROKU INTER CARS WPROWADZI DO UŻYTKU CZWARTĄ CIĘŻARÓWKĘ 
SZKOLENIOWĄ, KTÓREJ PRZESTRZEŃ ZAŁADUNKOWA ZAADOPTOWANA ZOSTANIE 
DO POTRZEB SALI SZKOLENIOWEJ WYKORZYSTYWANEJ DO POKAZÓW SHOWTRUCK 
I SHOWCAR. BĘDZIE TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZA NACZEPA TEGO TYPU W NASZYM KRAJU! 

SHOWCAR
doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność 
i nasycone, żywe kolory, a powłoka antyre-
fleksyjna dodatkowo zapobiega odbijaniu się 
światła od ekranu. 

Całość multimediów można zasilać w róż-
nych konfiguracjach sygnałowych poprzez 
zainstalowany dodatkowy zewnętrzny panel 
przyłączeniowy. W pojeździe zostały przy-
gotowane stanowiska do systemu VR lub 
zamiennie inne aktywności np. symulatory 
jazdy. Dodatkowo zostało zainstalowane 6 
stanowisk multimedialnych (infokioski) 
do zapoznania się z najnowszą ofertą firmy 
Inter Cars.

Wnętrze zostało wykonane z dbałością o naj-
drobniejsze szczegóły. Prezentowane grafiki 
wewnętrzne wielkoformatowe to najnowszy 
system bezszwowy do grafik Backlight 
z podświetlaniem LED. Oświetlenie wnętrza 
zostało wykonane w 100 % w oparciu o sufito-
we panele LED, a za nagłośnienie odpowiada 
system dwudrożnych głośników sufitowych 
rozłożonych równomiernie po całym wnę-
trzu. W naczepie znajduje się również Coffee 
Corner – miejsce przeznaczone na spotka-
nia biznesowe.  

Zabudowa dołu naczepy wykonana została 
z aerodynamicznymi elementami fron-
towymi, podnoszącymi walory wizualne 
i zmniejszającymi opory powietrza naczepy. 
Całość dolnej zabudowy jest wyposażona 
w elementy dekoracyjne ze stali nierdzewnej 
w wykończeniu wysoki połysk w celu zinte-
growania wizualnego naczepy z amerykań-
skim ciągnikiem siodłowym. Oświetlenie 
zewnętrzne drogowe wraz z efektownym 
światłem obrysowym po długich bokach 
naczepy zostało wykonane w 100 % w tech-
nologii LED.

-  najnowszej generacji system klimatyzacji;
-  efektywny system ogrzewania;
-  niezależne zasilanie prądowe (nowocze-

sny generator prądu zainstalowany pod 
podwoziem naczepy);

-  system prądowy pozwalający na zasilanie 
zarówno z generatora prądu, jak i ze źródeł 
zewnętrznych;

-  układ wod-kan., ciepłą i zimną wodę 
z systemem filtracji. 

Po raz pierwszy na pokładzie ShowCar 
zainstalowany został najnowszej generacji 
86-calowy ekran (200 cm x 100 cm) z funkcją 
dotykową, który może służyć również jako 
tablica multimedialna z rozszerzeniem 
o funkcje interaktywne. Użytkownicy mają 
do dyspozycji 20 punktów dotykowych 
i zintegrowane oprogramowanie Note, umoż-
liwiające wprowadzanie notatek na plikach 
otworzonych bezpośrednio z nośnika USB. 
Panel umożliwia również odtwarzanie (bez 
konieczności podłączenia do komputera) 
prezentacji, plików wideo, zdjęć, slajdów 
i plików tekstowych. Matryca IPS w roz-
dzielczości 4K UHD (3840 x 2160) gwarantuje 
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DWIKOZY NIEOPODAL SANDOMIERZA, BIAŁYSTOK I KĘDZIERZYN-KOŹLE – W TYCH 
TRZECH LOKALIZACJACH MIAŁY MIEJSCE SPOTKANIA WARSZTATÓW ZRZESZONYCH 
W OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI Q-SERVICE TRUCK. PODSUMOWANO NA NICH OSTATNIE 
MIESIĄCE, ZASTANOWIONO SIĘ NAD USPRAWNIENIEM DZIAŁALNOŚCI SIECI ORAZ 
ZAPLANOWANO DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ. 

W 2019 roku sieć Q-Service Truck obcho-
dzić będzie 20-lecie istnienia. Rokroczne 
spotkania jej członków to zatem dobry 
czas, aby odpowiednio przygotować się 
do jubileuszu. Na trzech spotkaniach 
regionalnych pokrótce podsumowano 
ostatnie dwanaście miesięcy oraz zasta-
nawiano się, jak sprostać oczekiwaniom 
rynku, aby nie dać się dogonić konku-
rencji i wciąż otwierać ranking najwięk-
szych i najlepszych sieci serwisowych 
dla samochodów ciężarowych w Polsce. 

FACEBOOK I… NIE TYLKO
Marketing to pojęcie, o którym warszta-
towcy do niedawna mówili niechętnie 
i mało. Tymczasem nacisk na autopro-
mocję, reklamę i odpowiednią troskę 
o klienta, to klucz do dalszego intensyw-

nego rozwoju biznesu. Nieodłącznym 
elementem komunikacji z klientem 
staje się dobrze prowadzona i należycie 
spozycjonowana strona internetowa, 
responsywna na każdym urządzeniu, 
na którym będzie wyświetlana. Strona 
www to swoista wizytówka każdego 
biznesu, podobnie jak profil w najpopu-
larniejszym serwisie społecznościowym 
– Facebooku. Warsztaty samochodowe 
coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, 
że kto się nie rozwija ten stoi w miejscu, 
a tak naprawdę cofa się w stosunku do 
konkurencji. Na spotkaniu sieciowym 
zagadnieniom związanym z rozwojem 
nowych technologii poświęcono wiele 
uwagi i, co budujące, wszyscy uczestnicy 
byli zgodni, że nie ma drogi na skróty, 
a odpowiednia troska o klienta i właści-

we zareklamowanie mu oferowanych 
przez siebie usług, bezpośrednio prze-
kładają się na sprzedaż oraz zysk. 

POMOC DLA WSZYSTKICH 
W najbliższych miesiącach Inter Cars 
będzie wspierał zrzeszone w sieci Q-Se-
rvice Truck warsztaty w rozwoju swoich 
fanpage’y na Facebooku oraz w budowie 
nowoczesnych i przyjaznych dla klienta 
stron internetowych. Kolejnym novum 
dla warsztatów będzie Akademia Roz-
woju Warsztatu, w której odpowiednie 
szkolenia będą mogli przejść właściciele, 
mechanicy, ale też pomocnicy mechani-
ków i uczniowie. W sytuacji, w której na 
rynku jest coraz mniej specjalistów zaj-
mujących się naprawami samochodów, 
przyuczenie oraz podstawowe szkolenia 
dla młodych jest bezcennym atutem, 
pozwalającym warsztatom sieciowym 
QST na zdystansowanie konkurencji 
i zapewnienie sobie przewagi. 

Poza częścią szkoleniową uczestnikom 
spotkań zaprezentowane zostały 
również m.in. walory urządzenia eTruck 
od TEXA. To innowacyjne rozwiązanie, 
które przenosi warsztat pojazdów 
ciężarowych w nowy wymiar napraw. 
Jest to zminiaturyzowane urządzenie, 
które po zainstalowaniu w gnieździe 

DOBRE WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ 
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diagnostycznym pojazdu i krótkiej 
konfiguracji oferuje całkowicie nowy 
rodzaj usług. Dzięki eTruck warsztat 
ma możliwość zdalnego i ciągłego 
monitorowania stanu technicznego 
pojazdu, zarządzania obsługą okresową 
oraz wykonywania funkcji regulacji 
przywracających optymalne warunki 
korzystania z pojazdu, co jest na obecną 
chwilę absolutną nowością na rynku 
(więcej o eTruck na str. ▶ 34-35). 

DEKODER VIN
Jedna z części panelu poświęcona 
została rozwojowi dekodera VIN w Ka-
talogu Online – narzędzia, z którego 
coraz chętniej i coraz częściej korzystają 
warsztatowcy. Znacząco zmniejsza 
on czas potrzebny na znalezienie od-
powiedniej części i zamówienie jej za 
pośrednictwem internetu. Uczestnicy 
spotkania rozmawiali nie tylko o zale-
tach programu, ale też o tych polach jego 

eksploatacji, które wymagają rozwoju 
i aktualizacji. Z innych, poruszonych na 
spotkaniu tematów, warto wspomnieć 
o dyskusji wokół zmian w przepisach 
ruchu drogowego (ITD) i ich wpływie na 
funkcjonowanie warsztatu, ograniczonej 
w czasie ofercie na audyt energetyczny 
dla warsztatów, a także o wewnętrznych 
audytach oraz tych, którym poddane są 
warsztaty pragnące przystąpić do sieci 
Q-Service Truck. 

AKCJE PROMOCYJNE NA OLEJE, LAMPY WARSZTATOWE I ASORTYMENT UKŁADU 
ZAWIESZENIA. PRZY KAŻDYM Z TYCH ZAKUPÓW KLIENT ZYSKUJE MOŻLIWOŚĆ NABYCIA 
W PROMOCYJNYCH CENACH BARDZO INTERESUJĄCYCH PRODUKTÓW, WŚRÓD NICH 
M.IN. WZMACNIACZA MOMENTU CZY OPRAWY IMPULS. OTO NAJCIEKAWSZE TRWAJĄCE 
PROMOCJE W INTER CARS SKIEROWANE DO RYNKU CIĘŻAROWEGO. 

MOC PROMOCJI W INTER CARS

Pełna lista na:   TRUCK.INTERCARS.COM.PL/PL/OFERTA/PROMOCJE
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Isuzu wystawiło w Bednarach trzy samo-
chody: D max testowy w wersji LSX w naj-
wyższej wersji wyposażenia, D max Arctic 
Truck w wersji LSX doposażonej w Pakiet 
Arctic Truck oraz Isuzu M21 Heavy – sa-
mochód z silnikiem 1.9 123 KM bez Ad Blue. 
Ostatni z nich to auto do ciężkiej pracy na 
ramie grubości 4 mm, z grubym mostem na 
osi tylnej 292 mm Heavy Duty. Samochód 
ten cieszył się dużym uznaniem klientów, 
którzy chwalili sobie jego parametry, gaba-
ryty oraz uniwersalność.

Dla dynamicznie rozwijającego się działu 
Agro targi były kolejną okazją do przypo-
mnienia się klientom z szeroką ofertą skie-
rowana do branży rolniczej. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się nowości, ta-
kie jak chłodnice Thermotec, części układu 
kierowniczego S-TR oraz części silnikowe. 
Wielu odwiedzających Agro Show dopyty-
wało o najnowszy rolniczy asortyment Inter 
Cars, a także chętnie rozmawiało o aktual-
nej sytuacji w branży i o perspektywach na 
najbliższą przyszłość.
 
Szerokie spektrum narzędzi i urządzeń 
dedykowanych pojazdom ciężarowym 

zaprezentował w Bednarach także Dział 
Wyposażenia Warsztatów Inter Cars, któ-
ry udostępnił możliwość zapoznania się 
z ofertą specjalistycznych narzędzi dopaso-
wanych do potrzeb serwisowych pojazdów 
z segmentu Agro, ale też urządzeń do obsłu-
gi eksploatacyjnej, jak wymiana ogumienia 
obsługa klimatyzacji czy wymiana płynów 
i olejów. Bardzo dużym zainteresowaniem 
odwiedzających cieszyły się testery diagno-
styczne przeznaczone do diagnozy układów 
elektronicznych.

Z kolei Feber przedstawił w Bednarach 
naczepę z ruchomą podłogą firmy Legras. 
Służy ona głównie do transportu papieru, 
odpadów, popiołu, kompostu, trocin czy bio-
masy. Jedną z zaprezentowanych nowości 
są nachodzące panele umożliwiające prze-
wóz nawet najdrobniejszych, sypkich ma-
teriałów, takich jak rzepak. Bardzo ważną 
zaletą tej podłogi jest fakt, że transportowa-
ny towar nie dostaje się pomiędzy deski, co 
zdecydowanie wydłuża żywotność podłogi. 

Sporą popularnością odwiedzających 
cieszyło się także stoisko Bio Service, na 
którym prezentowane były najważniejsze 
zalety projektu. Przedstawiciele firmy edu-
kowali również w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami, ich właściwą 
segregacją i składowaniem, a także w tema-
cie zagrożeń wynikających z nieodpowied-
niego zagospodarowania różnego rodzaju 
odpadów, m.in. farb, lakierów, zużytych 
opon i akumulatorów. 

PO RAZ DWUDZIESTY TYSIĄCE ROLNIKÓW I SETKI WYSTAWCÓW SPOTKAŁO SIĘ NA WYSTAWIE 
AGRO SHOW. IMPREZA BĘDĄCA JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH I NAJWAŻNIEJSZYCH PLENEROWYCH 
WYSTAW ROLNICZYCH W EUROPIE ODBYŁA SIĘ NA TERENIE LOTNISKA BEDNARY W GMINIE 
POBIEDZISKA. INTER CARS OBECNY BYŁ NA NIEJ Z KILKOMA SWOIMI SEGMENTAMI. 

AGRO SHOW ZA NAMI 

AGRO16
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-  21 zestawów maszyn w pokazach 
polowych

-  33 firmy wystawiały się na 
targach po raz dwudziesty, a więc 
uczestniczyły we wszystkich 
dotychczasowych edycjach 
imprezy

-  750 firm, w tym ponad 120 
wystawców z zagranicy 

-  2400 ciężarówek potrzebnych było 
do transportu maszyn i sprzętu 
prezentowanego w Bednarach 

-  139 200 odwiedzających w ciągu 
czterech dni

-  139 tys. m2 powierzchni 
wystawienniczej targów

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 
AGRO SHOW



NAJWAŻNIEJSZE LICZBY 
AGRO SHOW



Qingdao Aonuo Tyre produkcją opon 
i felg zajmuje się od ponad 20 lat. Na 
początku istnienia firma prowadziła 
ekspansywną sprzedaż na rynkach 
azjatyckich i amerykańskich, od kilku 
lat stopniowo wkracza również na ry-
nek europejski. Główna fabryka została 
otwarta w 1998 roku, następnie jej teren 
podzielono na trzy części, wydzielając 
oddzielne segmenty produkcji opon 
przemysłowych, ciężarowych oraz felg. 

Według firmy zwiększyło to wydajność 
oraz uporządkowało procesy logistycz-
ne, dzięki czemu przedsiębiorstwo  efek-
tywniej wykorzystuje środki finansowe 
na rozwój. W roku 2016 zainwestowano 
w automatyzację procesów produkcyj-
nych, przeznaczając środki na zakup 
inteligentnych maszyn i znacznie 
zwiększając wydajność produkcji.

QINGDAO AONUO TYRE – PRODUCENT OPON MARKI HONOUR SPECJALIZUJE SIĘ 
W OPONACH PRZEMYSŁOWYCH, ROLNICZYCH ORAZ CIĘŻAROWYCH. JAKIE RODZAJE 
BIEŻNIKÓW STOSOWANE SĄ W PRODUKTACH TEJ MARKI? 

Honour stale kontroluje 
jakość materiałów, z których 
wytwarzane są opony, mając na 
uwadze zadowolenie klientów 
finalnych. Wysoka jakość 
gumy oraz nylonu używanego 
w procesie produkcyjnym 
sprawiają, że opony 
charakteryzuje bezawaryjne 
użytkowanie. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NOWOŚĆ W OFERCIE AGRO INTER CARS
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OPISY BIEŻNIKÓW STOSOWANYCH W OPONACH HONOUR:
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HONOUR

14.00-24 16PR TL G2/L2

CHARAKTERYSTYCZNY BIEŻNIK 
PRZEMYSŁOWY G2/L2 ZAPEWNIA 
WYSOKĄ TRAKCJĘ DZIĘKI 
ODPOWIEDNIEMU KĄTOWI 
POCHYLENIA ŻEBER, A TAKŻE 
DZIĘKI SPECJALNEMU ZAOKRĄ-
GLENIU BIEŻNIKA W JEGO 
ŚRODKOWEJ CZĘŚCI.  OPONA 
BARDZO DOBRZE SPRAWDZA SIĘ 
W UŻYTKU DROGOWYM. 

12-16.5 12PR TL SKS-1 23.1.26 18PR TL R1 

16.9-24 16PR TL R4

SKS-1 TO TYPOWY BIEŻNIK OPONY, 
MAJĄCEJ SWOJE ZASTOSOWANIE 
W URZĄDZENIACH PRZEMYSŁO-
WYCH TYPU SKID STEER, TAKICH 
JAK BOBCAT CZY CAT. TRAKCYJNY 
BIEŻNIK OPONY PRZEKŁADA SIĘ 
NA BARDZO DOBRE PROWADZENIE 
MASZYNY NAWET W NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH. 
OPONY DOSTĘPNE RÓWNIEŻ WE 
WZMOCNIONYCH 14-PŁÓCIEN-
NYCH WERSJACH. 

CHARAKTERYSTYCZNY BIEŻNIK 
R1 STOSOWANY W ROLNICTWIE 
ZAPEWNIA OPONIE HONOUR 
BARDZO DOBRĄ TRAKCJĘ 
W KAŻDYCH WARUNKACH 
UŻYTKOWANIA. RÓWNOMIERNE 
PRZYLEGANIE OPONY DO 
PODŁOŻA ZMNIEJSZA ZUŻYCIE 
PALIWA PODCZAS PRAC POLO-
WYCH. WZMOCNIONA KONSTRUK-
CJA ŚCIAN BOCZNYCH OPONY R1 
PRZEKŁADA SIĘ NA PEWNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA I KOMFORT JAZDY. 

OPONA Z BIEŻNIKIEM R4 TO 
TYPOWY PRODUKT Z ZASTOSOWA-
NIEM DO MASZYN PRZEMYSŁO-
WYCH PRACUJĄCYCH NA RÓŻNYCH 
NAWIERZCHNIACH 
– OPONA BARDZO DOBRZE 
SPRAWDZA SIĘ W UŻYTKU 
DROGOWYM Z RACJI WIĘKSZEJ 
ILOŚCI GUMY W ŚRODKOWEJ 
CZĘŚCI BIEŻNIKA, A TAKŻE NA 
BARDZIEJ WYMAGAJĄCYM 
PODŁOŻU DZIĘKI ODPOWIEDNIEMU 
KĄTÓWI POCHYLENIA ŻEBER NA 
BARKACH OPONY. WZMOCNIONA 
DRUTÓWKA OPONY ORAZ 
WYTRZYMAŁA PRZEMYSŁOWA 
KONSTRUKCJA ZAPEWNIAJĄ 
PEWNOŚĆ UŻYTKOWANIA.

Kierownik zespołu 
Zamówień AGRO, 
Mateusz Jabłoński
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Fleetguard to marka należącą do kon-
cernu Cummins Inc., największego 
światowego dostawcy silników wysoko-
prężnych o mocy powyżej 50 KM. Jest on 
wiodącym, światowym dostawcą syste-
mów filtracji i filtrów do dużych pojazdów 
drogowych oraz maszyn roboczych. 
Firma oferuje ogromną gamę filtrów 
powietrza, oleju i paliwa, a także szeroki 
zakres produktów do ochrony układów 
chłodzenia. 

Fleetguard posiada w ofercie ponad 5000 
produktów, dzięki czemu jest w stanie 
obsłużyć szeroką i różnorodną gamę 
zastosowań, a także różnorakie potrze-

Witold Kmieciak to jedna z najbardziej 
zasłużonych osób dla rozwoju segmentu 
ciężarowego w Inter Cars. Absolwent 
Politechniki Warszawskiej, na której był 
także wykładowcą, wieloletni dyrektor 
polskiego przedstawicielstwa ZF Servi-
ces oraz pracownik tak renomowanych 
firm jak Schreder i ThyssenKrupp. Przez 
kilka lat sprawował także kierownicze 
funkcje w sieradzkim Feberze i to wła-
śnie za jego kadencji udało się wprowa-
dzić szereg usprawnień, które zopty-
malizowały procesy produkcyjnie firmy 
oraz bezpośrednio przełożyły się na 
wzrost sprzedaży, nie tylko w Polsce, ale 
też na rynkach francuskim, niemieckim 
czy w krajach skandynawskich. 

Jego praca dla Fabera doceniana jest 
zresztą także dzisiaj. Jak mówi Damian 
Kostro, Dyrektor Sprzedaży dla Rynku 
Samochodów Ciężarowych w Inter Cars: 
- Reorganizacja Febera i doprowadzenie 

firmy do rentowności to jedne z najwięk-
szych osiągnięć Witka. To on odpowia-
dał też m.in. za wybudowanie najwięk-
szego magazynu logistycznego w HZA 
oraz za komplementację oferty w naszej 
firmie. Wtóruje mu Piotr Nazorek, Dyrek-
tor Działu Produktu RPO, który 
dodaje: - Witold był jedną 
z najważniejszych osób, 
które przyczyniły się do 
niezwykle dynamicznego 
rozwoju ciężarówki w Inter 
Cars i pozwoliły firmie na 
osiągnięcie pozycji lidera 
w segmencie truck. 

Na emeryturze Witold Kmieciak nie 
zapomina o ciężarówkach, a wręcz 
zaraża swoją pasją młodsze pokolenia. 
W wolnych chwilach wciąż poświęca 
się swojej pasji, choć już w nieco innym 
wymiarze. Ze swoim wnukiem zbu-
dował m.in. piękny zestaw z klocków 

Lego złożony z ciężarówki i naczepy. 
Czy pod jego okiem rośnie właśnie 

kolejna generacja specjalistów do 
rynku ciężarowego?  

by klientów. Marka w szczególności 
specjalizuje się w produkcji filtrów do  
ciężarówek i autobusów, maszyn budow-
lanych i górniczych, maszyn rolniczych 
oraz silników kolejowych. Szeroka gama 
produktów pozwala ponadto na zaspo-
kojenie potrzeb użytkowników urządzeń 
przemysłowych czy generatorów prądu 
jednostek pływających.

W Inter Cars marka Fleetguard stanowi 
uzupełnienie oferty głównie w rynkach 
autobusów, maszyn rolniczych oraz 
budowlanych wyposażonych w silnik 
Cummins. Produkcja na pierwszy mon-
taż oraz specjalizacja w ww. rynkach 
gwarantują niezawodność oraz najwyż-
szą jakość.

NOWY DOSTAWCA 

SZTAFETA POKOLEŃ 

POWIĘKSZAMY OFERTĘ PRODUKTOWĄ PRZEZNACZONĄ DLA SPECJALISTÓW RYNKU AGRO. 
NOWYM DOSTAWCĄ W OFERCIE INTER CARS ZOSTAŁA FIRMA FLEETGUARD.

PRZEZ LATA BYŁ JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W INTER CARS ODDELEGOWANYCH DO 
RYNKU CIĘŻAROWEGO. PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ NIE PORZUCIŁ SWOJEJ PASJI, WRĘCZ 
PRZECIWNIE – ZARAŻA NIĄ MŁODSZE POKOLENIA. 

Przykładowe indeksy  
w Katalogu Online
AF25747
CV52001
33819WIX
FF5327
HF35361
FS19551
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BIO SERVICE

CZYM JEST BIO SERVICE? 
To inicjatywa mająca na celu pomoc 
warsztatom w kwestiach związanych 
z ochroną środowiska. Jednym z naj-
ważniejszych założeń Bio Service jest 
edukacja klientów, bo choć przepisy 
dotyczące gospodarowania odpadami są 
jednoznaczne, nie wszyscy właściciele 
warsztatów stosują się do nich. W wielu 
przypadkach dopiero kontrola Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska ujawnia nieprawidłowości. Ich kon-
sekwencją są kary finansowe, których 
udałoby się uniknąć, gdyby właściciel 
serwisu wiedział jak postępować z odpa-
dami. Edukacja to jeden wymiar naszej 
działalności, warsztaty, które przystąpią 
do programu otrzymują też jednak bar-
dziej wymierne korzyści. Dołączenie do 
nas nie tylko pomaga właściwie gospo-
darować niebezpiecznymi odpadami, ale 
też podnosi wizerunek warsztatu jako 
firmy dbającej o środowisko naturalne.

CZY PRZEDSIĘWZIĘCIE 
CIESZY SIĘ 
ZAINTERESOWANIEM 
KLIENTÓW? 
Tak, z usług Bio Service skorzystało 
do tej pory ponad osiem i pół tysiąca 
klientów Inter Cars, a liczby te rosną 
z każdym kolejnym miesiącem. Na po-
pularność inicjatywy na pewno wpływa 
fakt, że klient złom akumulatorowy 
może oddać w każdym punkcie sprzeda-
ży Inter Cars, gdzie zużyty akumulator 
od razu trafia do specjalnego pojemnika. 
Mało tego, w ramach umowy istnieje 
również możliwość wstawienia przez 

nas do warsztatu bezpiecznego pojem-
nika z pokrywą. Kiedy zostanie on za-
pełniony, klient informuje nas o tym za 
pośrednictwem platformy BS BIO, a my 
wymieniamy go na pusty. To wygodne 
i bardzo proste rozwiązanie dla warszta-
tów, w którym biurokracja ograniczona 
jest do absolutnego minimum. Dodatko-
wo, klienci w zamian za złom akumu-
latorowy otrzymują korzyści w postaci 
punktów w programie lojalnościowym 
Inter Cars, które praktycznie od razu 
mogą wykorzystać na zakup nowych 
towarów.

JAKIE ODPADY SĄ 
NAJTRUDNIEJSZE 
W UTYLIZACJI? 
Na pewno wspomniane wyżej akumu-
latory. To szczególny towar, którego po 
zużyciu nie można tak po prostu wyrzu-
cić do kosza. Temat ten jest bardzo aktu-
alny, zwłaszcza teraz, tuż przed okresem 
jesienno-zimowym, kiedy to następuje 
większe zapotrzebowanie na nowe 
akumulatory. Siłą rzeczy zwiększa się 
więc i popyt na stare akumulatory. Pa-
miętajmy jednak, że w myśl rozumienia 
przepisów, odpadami warsztatowymi są 
m.in. pozostawione po wymianie oleje, 
płyny, filtry, opony czy żarówki. 

ZUŻYTY AKUMULATOR TO? 
Towar bardzo niebezpieczny. Akumu-
lator w znacznej części zbudowany jest 

z ołowiu, a więc silnie trującego pier-
wiastka. Oprócz związków ołowiu za-
wiera również kwas siarkowy o silnym 
stężeniu oraz tworzywa sztuczne. Te 
elementy wpływają negatywnie na żywe 
organizmy, roślinność oraz glebę. Wycie-
kający ze zużytego akumulatora kwas 
może z kolei spowodować poważne 
oparzenia u ludzi lub zwierząt. Dlatego 
też niedozwolone jest składowanie zuży-
tych akumulatorów w nieprzystosowa-
nych do tego miejscach. Grozi to wycie-
kiem elektrolitu na podłoże, co w dalszej 
konsekwencji prowadzi do zanieczysz-
czenia środowiska oraz narażenia na 
niebezpieczeństwo osób trzecich. 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY 
MIEĆ PEWNOŚĆ, 
ŻE AKUMULATOR 
ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO 
ZUTYLIZOWANY? 
Firma odbierająca złom akumulatorowy 
jest zobligowana do wydania Karty Prze-
kazania Odpadu (KPO). Bio Service gwa-
rantuje, że odbiorcy złomu mają wymaga-
ne pozwolenia i decyzje. Dysponując tym 
dokumentem mamy pewność, że złom 
akumulatorowy trafia w dobre ręce.
BIO SERVICE CO ROKU PRZEDSTAWIA 
DOKUMENTY O MASIE ZEBRANEGO 
I ZUTYLIZOWANEGO  ZŁOMU AKUMU-
LATOROWEGO DO MARSZAŁKA WOJE-
WÓDZTWA. 

AKUMULATOR JEST ZBUDOWANY W CZĘŚCI Z SILNIE 
TRUJĄCEGO OŁOWIU. DLATEGO TAK WAŻNE JEST, 
ABY ZUŻYTY TRAFIŁ W ODPOWIEDNIE RĘCE – FIRM LUB 
ORGANIZACJI, KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA 
DO ZBIÓRKI, TRANSPORTU I RECYKLINGU. 
O RECYKLINGU AKUMULATORÓW ROZMAWIAMY 
Z WOJCIECHEM KOPACZEM, MENADŻEREM BIO SERVICE.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE BIO SERVICE UZYSKAĆ MOŻNA 
WE WSZYSTKICH FILIACH INTER CARS ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ  

 WWW.BIO-SERVICE.PL. 

ZE ZUŻYTYM AKUMULATOREM?
CO ZROBIĆ 
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Wojciech Kopacz, 
Menadżer Bio 
Service 





AKUMULATOR 
- SERCE TWOJEGO POJAZDU
RYNEK AKUMULATORÓW DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH 
JEST BARDZO SZEROKI. OBEJMUJE ZARÓWNO AUTA DOSTAWCZE 
CZY CIĘŻAROWE UŻYTKOWANE W SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ Z FUNKCJĄ 
SYPIALNIANĄ, JAK RÓWNIEŻ AUTOKARY I AUTOBUSY, MASZYNY ROLNICZE 
ORAZ BUDOWLANE. DO KAŻDEJ GAŁĘZI POJAZDÓW UŻYTKOWYCH POTRZEBNY 
JEST AKUMULATOR, O INNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ I WYMAGANIACH.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
EE1403, EE1853, EE2353
EX1803, EX2253
EG1102, EG1803, EG2153

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
CART680032100, CART725012115

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
0 092 TE0 777,  0 092 TE0 888
0 092 T50 750, 0 092 T50 770, 0 092 T50 800
0 092 T30 350, 0 092 T30 390, 0 092 T30 500

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
BAT230/1150L/SVR/4MAX
BAT180/950L/SHD/4MAX, BAT225/1150L/SHD/4MAX
BAT145/800L/SHD/4MAX, BAT125/750R/HD/4MAX, BAT190/1000R/6V/HD/4MAX

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
PM690500105EFB, PM740500120EFB
PM680108100S, PM725103115S
PM605102080BL, PM643107090BL, PM690033120BL

Technologia wykonania EFB / HVR / SVR SHD SHD HD
Montaż na tylnej osi TAK NIE NIE NIE

Wytrzymałość na pracę cykliczną TAK TAK NIE NIE
Wysoki prąd rozruchu TAK TAK TAK TAK

Szybkie przyjmowanie ładunku TAK TAK TAK TAK
Obsługowość Bezobsługowy Bezobsługowy Bezobsługowy Niska bezobsługowość

EE1403
EE1853
EE2353

EX1803
EX2253

EF1453 
EF1853 
EF2353

EG1102
EG1803
EG2153

PM690500105EFB
PM740500120EFB

PM680108100S 
PM725103115S

PM640400080B 
PM670104100B

PM605102080BL 
PM643107090BL 
PM690033120BL

0 092 TE0 777 
0 092 TE0 888

0 092 T50 750 
0 092 T50 770 
0 092 T50 800

0 092 T40 760 
0 092 T40 770

0 092 T30 350 
0 092 T30 390 
0 092 T30 500

BAT230/1150L/SVR/4MAX BAT180/950L/SHD/4MAX                                     
BAT225/1150L/SHD/4MAX

BAT145/800L/SHD/4MAX 
BAT125/750R/HD/4MAX 

BAT190/1000R/6V/HD/4MAX
CART680032100 
CART725012115

Janusz Druchliński, 
Menadżer Rynku ds. 
Zarządzania Pro-
duktem
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DWIE LITERY
N A S Z E  K O R Z E N I E  T O

*Valeo Service oferuje w Europie 354 zestawy sprzęgłowe do pojazdów 
ciężarowych i autobusów, wśród nich:
· 279 zestawów produkowanych przez Valeo na oryginalne wyposażenie (O.E.) producentów pojazdów
· 65 zestawów produkowanych przez Valeo o jakości identycznej do produktu oryginalnego
· 10 zestawów nie produkowanych w fabryce Valeo.

E Q U I P M E N TO R I G I N A L

WYBIERZ SPRZĘGŁO VALEO

*



PRAWIDŁOWA WYMIANA 
SPRZĘGŁA W POJEŹDZIE 
CIĘŻAROWYM
DLA WIĘKSZOŚCI MECHANIKÓW TO CZYNNOŚĆ RUTYNOWA. WARTO JEDNAK SPRAWDZIĆ, 
CZY POPRAWNIE WYKONUJE SIĘ JĄ KROK PO KROKU. 

DEMONTAŻ
Przed odkręceniem skrzyni biegów ko-
nieczne jest odłączenie łożyska oporowe-
go i zwolnienie widełek dźwigni sprzęgła. 
Najpierw, przy użyciu nasadki do obraca-
nia wału korbowego (fabrycznej, od pro-
ducenta pojazdu) obróć koło zamachowe. 
Dzięki temu ułatwiony zostanie dostęp 
do końcówek pierścienia osadczego 
łożyska w obudowie docisku sprzęgła. 
Wsuń przez otwór serwisowy do wnętrza 
skrzyni biegów sprężynowe narzędzie do 
zwalniania łożyska oporowego i wepnij 
je w końcówki pierścienia osadczego. 
Wykorzystaj łyżkę/łom jako dźwignię, 
rozchyl zatrzask i wypnij łożysko oraz 
odsuń wraz z widełkami dźwigni sprzę-
gła w kierunku skrzyni biegów.

Teraz możesz odkręcić skrzynię biegów 
i wysunąć ją, by uzyskać swobodny 
dostęp do zespołu sprzęgła. Zastoso-
wanie trzpienia centrującego zapobie-
gnie przypadkowemu upadkowi tarczy 
sprzęgła. Najpierw wykręć dwie ze śrub 
mocujących obudowę docisku i wkręć 
w ich miejsce trzpienie pozycjonujące. 
Następnie odkręć zespół docisku, odkrę-
cając jego śruby w odpowiedniej kolej-
ności, zgodnie z instrukcją. Zdemontuj 
obudowę docisku oraz tarczę sprzęgła. 
Po zdjęciu tarczy sprzęgła, zastosuj spe-
cjalny wybijak do demontażu łożyska 
pilotującego. Zalecamy wymianę tego 
łożyska przy każdej wymianie sprzęgła. 

Następnie sprawdź czy wokół koła 
zamachowego nie ma śladów smaru. 
Jeżeli nie, starannie oczyść powierzch-
nię koła zamachowego. W tym celu 
użyj rozpuszczalnika lub zmywacza do 
hamulców oraz papieru ściernego o gra-
dacji 150.

MONTAŻ POKRYWY 
DOCISKU I TARCZY
Wykorzystując odpowiednią tuleję 
zacznij od założenia nowego łożyska 
pilotującego. Ponownie zamontuj trzpień 
centrujący tarczy sprzęgła, by zapobiec 
jej upadkowi. Przed montażem upewnij 
się, czy wielowypust tarczy sprzęgła pa-
suje na wielowypust wałka wejściowego 
skrzyni biegów. Należy chronić okła-
dzinę cierną tarczy sprzęgła przed kon-
taktem ze smarem. Wpływa on nieko-
rzystnie na współczynnik tarcia i może 
spowodować poślizg sprzęgła. Załóż 
ponownie trzpienie pozycjonujące obu-
dowę docisku i zamocuj zespół obudowy 
docisku sprzęgła. Śruby mocujące wkręć 
lekko palcami, a następnie usuń trzpie-
nie pozycjonujące. Na ich miejsce wkręć 
oryginalne śruby mocowania obudowy 

1. ŁYŻKA/ŁOM;
2. KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY; 
3. NASADOWY KLUCZ PRZEGUBOWY DO DEMONTAŻU POKRYWY DOCISKU;
4. TRZPIEŃ CENTRUJĄCY TARCZY SPRZĘGŁA;
5. TRZPIENIE POZYCJONUJĄCE;
6. NASADKA DO OBRACANIA WAŁU KORBOWEGO;
7. SPRĘŻYNOWE NARZĘDZIE DO ZWALNIANIA PIERŚCIENIA OSADCZEGO ŁOŻYSKA OPOROWEGO;
8. KLUCZ PŁASKI DO NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU ŁOŻYSKA PILOTUJĄCEGO;
9. NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU ŁOŻYSKA PILOTUJĄCEGO.

PRZEDE WSZYSTKIM KORZYSTAJ Z ODPOWIEDNICH NARZĘDZI. OTO ONE:

W PUDEŁKU Z ZESTAWEM SPRZĘGŁA DO POJAZDU 
CIĘŻAROWEGO VALEO ZNAJDUJĄ SIĘ:

1.  zespół obudowy docisku;
2.  tarcza sprzęgła;
3.  łożysko oporowe mechanicznego układu uruchamiania sprzęgła;
4.  instrukcja montażu
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docisku. W kolejnym kroku sprawdź 
wycentrowanie obudowy docisku wzglę-
dem koła zamachowego i dokręć dolne 
śruby, aby ustalić jego pozycję. 

Dociągnij śruby mocowania obudowy 
docisku, pamiętając że ostatecznie 
dokręcisz je kluczem dynamometrycz-
nym. Nigdy nie używaj do tej czynności 
klucza pneumatycznego, gdyż może to 
doprowadzić do uszkodzenia gwintu. 
Wartości momentu obrotowego są po-
dane w instrukcji producenta, podobnie 
jak kolejność dokręcania śrub. Następnie 
usuń cztery zatrzaski transportowe ze-
społu obudowy docisku i wyjmij trzpień 
centrujący. 

WYMIANA ŁOŻYSKA 
OPOROWEGO
Sprawdź stan tulei prowadzącej i wał-
ka wejściowego skrzyni biegów. Przed 
wymianą łożyska oporowego konieczny 
jest demontaż widełek dźwigni sprzęgła. 
Możliwe, że niezbędna będzie ich wy-
miana, co uzależnione jest od przebiegu 
pojazdu lub ich ewentualnego zużycia.

Teraz możesz zwolnić łożysko oporowe 
i bezpiecznie je wyjąć. Sprawdź czy na 
tulei prowadzącej nie ma smaru i oczyść 
ją. W tym celu użyj rozpuszczalnika lub 
zmywacza do hamulców oraz papieru 

ściernego gradacji 150. Przesmaruj 
wałek widełek. Nałóż nowe łożysko 
oporowe i zamocuj z powrotem widełki. 
Dokręć ich mocowanie odpowiednim 
momentem przy użyciu klucza dyna-
mometrycznego. Sprawdź, czy widełki 
poruszają się na wałku bez nadmiernego 
oporu lub blokowania. Jeżeli wałek wi-
dełek lub same widełki wykazują zuży-
cie, konieczne wymień całe widełki.

POWTÓRNY MONTAŻ 
SKRZYNI BIEGÓW
Nasuń z powrotem obudowę skrzyni 
biegów na zespół docisku sprzęgła 
i wkręć śruby mocujące. Po zamoco-
waniu skrzyni biegów wsuń łyżkę/łom 

przez otwór serwisowy (w niektórych 
pojazdach dostęp do łożyska możliwy 
jest przez wysprzęglik) i wciśnij nowe 
łożysko oporowe w zatrzask pierścienia 
osadczego. Naciśnij dwa razy, aby mieć 
pewność, że doszło do prawidłowego 
osadzenia pierścienia. Sprawdź czy 
końcówki pierścienia osadczego są 
prawidłowo wycentrowane. Następnie 
zamknij otwór serwisowy gumową, 
wodoszczelną zaślepką, by zabezpieczyć 
obudowę sprzęgła przed zanieczyszcze-
niami i kurzem.

SPRAWDZENIE 
FUNKCJONOWANIA 
W pojeździe ze zautomatyzowaną 
skrzynią biegów konieczne jest przepro-
wadzenie odpowiedniej adaptacji z wy-
korzystaniem dedykowanego narzędzia 
diagnostycznego. Wskazane jest prze-
prowadzenie jazdy próbnej po każdej na-
prawie, aby zweryfikować poprawność 
działania układu uruchamiania sprzęgła 
jak i samego sprzęgła w różnych sta-
nach pracy. 

Valeo dostarcza sprzęgła na pierwszy 
montaż do co drugiego pojazdu ciężaro-
wego w Europie – zarówno z manualną, 
jak i zautomatyzowaną skrzynią biegów. 
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BOSCH CONNECTED REPAIR 
ZINTEGROWANY Z 
W WARSZTATACH ZNAJDUJE SIĘ WIELE URZĄDZEŃ I OSÓB, KTÓRE POTRZEBUJĄ 
INFORMACJI O KLIENCIE, POJEŹDZIE, USTERCE LUB O POTRZEBNYM DO WYKONANIA 
PRZEGLĄDZIE TECHNICZNYM. WIĘKSZOŚĆ Z NICH POMAGA UDOSKONALIĆ PRACĘ, 
SYSTEMY TE RZADKO JEDNAK WSPÓŁDZIAŁAJĄ ZE SOBĄ. 

Jednym z wyjątków na polskim rynku 
jest pod tym względem Bosch Connec-
ted Repair (CoRe). Jest to narzędzie, 
które może być zintegrowane z innymi 
urządzeniami, dzięki czemu można 
skutecznie wymieniać informacje doty-
czące serwisowania lub naprawy. Pro-
gram składa się z aplikacji centralnego 
serwera, do której dostęp można uzy-
skać dla dowolnego klienta za pomocą 
paska menu w nagłówku. Pasek ten jest 
dostępny przez cały czas uruchomienia 
programu, a dane klienta i pojazdu są 
zawsze dostępne dla użytkownika. Jeśli 
program nie jest używany, to pozostały 
ekran może być wykorzystywany do 
innych celów lub aplikacji.

Nowa wersja Bosch Connected Repa-
ir została dostosowana do wymagań 
klientów Inter Cars – zarówno w zakre-
sie przypadków napraw, jak i zapisywa-
nia danych oraz zdjęć zgodnie z ochro-
ną danych osobowych. Dzięki temu 
korzystające z narzędzia warsztaty 
będą konkurencyjne nie tylko obecnie, 
ale również w przyszłości. Co ważne, 
cały system jest zintegrowany z progra-
mem e-Sowa, z którego korzystają setki 
warsztatów w całej Polsce i który wciąż 
znajduje na naszym rynku coraz więcej 
zwolenników.
Największą zaletą urządzenia jest duża 
liczba partnerów, którzy wspierają połą-
czenie z siecią CoRe. Na całym świecie 
jest ich już ponad pięćdziesięciu, a od 

niedawna do tego grona należy rów-
nież e-Sowa, program wykorzystywany 
przez setki warsztatów w naszym kraju. 
Nowe algorytmy wyszukiwania w połą-
czeniu z wysuwanym menu ułatwiają 
i przyspieszają identyfikację pojazdu. 
Dane identyfikacyjne oparte są na róż-
nych cechach (VIN, KBA i kod kraju), 
dzięki czemu można odczytać je bezpo-
średnio z pojazdu.

Bosch Connected Repair to także 
kompleksowa dokumentacja – wyniki 
poszczególnych testów można prezen-
tować zarówno w formie pojedynczych 
raportów, jak i w postaci podsumowa-
nia. Do cyfrowej karty pracy można 
z łatwością dodawać zdjęcia z mobil-
nych urządzeń. PictureApp umożliwia 
połączenie m.in. z tabletem oraz smart-
fonem. Z kolei informacje o pojazdach 
z poprzednich wizyt są przechowywane 
i łatwo dostępne. Ponadto pliki PDF 
z zewnętrznych systemów (np. raporty 
pojazdów od innych producentów) mogą 
być tak zintegrowane, aby uzupełnić 
historię pojazdu klienta.

-  ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SKUTECZNYCH NAPRAW POJAZDÓW;
-  INNOWACYJNE WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE I OPROGRAMOWANIE;
-  NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE ASORTYMENT NOWYCH I REGENEROWANYCH CZĘŚCI 

ZAMIENNYCH;
-  SZEROKĄ SIEĆ DYSTRYBUTORÓW, GWARANTUJĄCĄ SZYBKIE I NIEZAWODNE 

DOSTAWY CZĘŚCI;
-  KOMPETENTNĄ POMOC HOT-LINE;
-  SZEROKI ZAKRES SZKOLEŃ;
-  POMOC W DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ I HANDLOWEJ.

OFERTA BOSCH CONNECTED REPAIR I E-SOWA TO M.IN.
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-  OSZCZĘDNOŚĆ CZASU - IDENTYFIKACJA POJAZDU JEST PRZEPROWADZANA TYLKO 
RAZ, A NASTĘPNIE PRZESYŁANA DO WSZYSTKICH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ; 
JEŻELI IDENTYFIKACJA TRWA 30 SEKUND NA POJAZD, TO OTRZYMUJE SIĘ 
OSZCZĘDNOŚĆ KILKU GODZIN W ROKU;

-  UPROSZCZENIE PROCESÓW - PROTOKOŁY BADANIA, KOMENTARZE ORAZ ZDJĘCIA 
SĄ ZAPISYWANE BEZPOŚREDNIO NA KARCIE PRACY I MOŻNA JE W DOWOLNYM 
MOMENCIE ODCZYTAĆ;

-  WZROST WYDAJNOŚCI - WSZYSCY PRACOWNICY MAJĄ W KAŻDEJ CHWILI DOSTĘP 
DO CYFROWYCH KART PRACY I STATUSU POJAZDÓW, A PRZYPADKOWE BŁĘDY SĄ 
ZREDUKOWANE DO MINIMUM;

-  ROZSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI - DO ZLECENIA MOŻNA DOŁĄCZYĆ WYNIKI 
POMIARÓW DLA PRODUKTÓW INNYCH PRODUCENTÓW ORAZ KORZYSTAĆ 
Z ELEKTRONICZNEJ BAZY DANYCH;

-  ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW - PRZEJRZYSTY I ŁATWY DO ZROZUMIENIA 
KOŃCOWY RAPORT DAJE KLIENTOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA.

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA WARSZTATU:

PRODUKTY

Dominik Troński 
Młodszy Specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatów
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DANBLOCK TO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  KLOCKI I TARCZE HAMULCOWE DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH, OD NIEDAWNA DOSTĘPNE NA POLSKIM RYNKU WYŁĄCZNIE W OFERCIE 
INTER CARS.

NOWA MARKA NA RYNKU

DANBLOCK – PRODUKTY 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
MATERIAŁ CIERNY
Materiał cierny zastosowany w klockach 
Danblock zapewnia komfort hamowania 
dzięki wysokiej ściśliwości materiału, co 
także zapewnia wydłużenie żywotność 
tarczy. Właściwości materiału ciernego 
zapewniają z kolei mniejsze zużycie tarczy 
przez podwyższoną trwałość w wysokich 
temperaturach. Materiał jest w pełni beza-
zbestowy, nie zawiera metali ciężkich.

WARSTWA ŁĄCZĄCA
Zastosowanie wysokiej jakości warstwy 
łączącej (underlayer/podsypka) zapew-
nia doskonałe wyciszenie materiału.

PŁYTKA
Zastosowanie technologii wire mesh 
w płytce nośnej zapewnia:
•  wysoką wytrzymałość na ścinanie 

materiału od płytki (dwukrotnie 
przewyższająca normę R90 – 400 vs. 
250 N/cm2);

•  dużą adhezję materiału do powierzch-
ni płytki;

•  lepsze połączenie materiału ciernego 
z płytką nośną – zapo-
bieganie powstawaniu 
korozji wewnętrznej;

•  zastosowanie trwa-
łego pokrycia płytki 
metalowej – chronie-
nie przed korozją.

AKCESORIA
W każdym opakowaniu znajduje się 
komplet dedykowanych akcesoriów. Pro-
dukt jest sprzedawany w wersji „gotowy 
do montażu”, co znacząco skraca czas 
samego montażu.

WARSTWA DOCIERAJĄCA
Wyższa skuteczność hamowania na 
początku eksploatacji. Skrócony czas 
docierania – proces docierania jest 
skrócony do minimum poprzez środki 
trące o wysokim współczynniku tarcia. 
Kształt warstwy docierającej zapewnia 
szybką dystrybucję czynnika trącego się 
po całej powierzchni klocka. Warstwa 
docierająca zapewnia łagodny charakter 
pracy wobec tarczy – zmniejsza chropo-
watość powierzchni tarczy.

GRAWER
Grawerowanie produktu zapewnia łatwą 
identyfikowalność produktu (traceabi-
lity), trwałość oznakowania oraz po-
twierdzenie pełnej zgodności produktu 
z wymogami ECE reg. R90.

OZNACZENIE
Wysoka identyfikowalność produktu 
dzięki zastosowaniu numeru WVA w nu-
merze referencji.

Wyszukiwanie produktów – znalezienie 
właściwej części wymaga tylko trzech 
kliknięć;
Aktualizacje – nowe referencje są doda-
wane przy każdej aktualizacji danych;
Zaawansowane wyszukiwanie – dostęp-
ne wyszukiwanie po numerach WVA, 
crossach i po wielu innych kryteriach.

PRODUKTY28

www.danblock.PL
HISTORIA MARKI DANBLOCK
Marka Danblock została po raz pierwszy wprowadzona na rynek przez duń-
skiego potentata motoryzacyjnego, Roulunds Braking. Firma ta powstała 
w 1736 roku w Danii, a produkcja materiałów ciernych, w tym produktów 
sygnowanych marką Danblock, została rozpoczęta zaraz po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej w 1926 roku. 

Obecnie Roulunds Braking to jeden z największych globalnych producentów 
wysokiej jakości materiałów ciernych dla rynku motoryzacyjnego, zaopatru-
jący klientów na całym świecie. Produkty Roulunds Braking trafiają zarów-
no na pierwszy montaż, jak i na rynek aftermarket, niezmiennie prezentując 
najwyższej jakości skandynawską myśl techniczną oraz lata doświadczenia 
na rynku motoryzacyjnym.

PEŁNA OFERTA PRODUKTÓW 
DANBLOCK DOSTĘPNA 
JEST W FORMIE KATALOGU 
INTERNETOWEGO NA STRONIE 

 WWW.DANBLOCK.PL ORAZ 
W KATALOGU INTER CARS.

Katalog Danblock można również pobrać w formie aplikacji 
mobilnej, dostępnej po zeskanowaniu poniższego kodu lub 
przez App Store: 

Android iOSWindows 
Phone
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LEASING TO CORAZ BARDZIEJ POPULARNA FORMA FINANSOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI. O JEJ ZALETACH I PROCEDURACH ZWIĄZANYCH 
Z JEJ REALIZACJĄ OPOWIADA MARCIN NESTER, STARSZY 
SPECJALISTA DS. LEASINGÓW.

LEASING W INTER CARS? 

WARTO! 
NA CZYM POLEGA 
LEASING URZĄDZEŃ 
DO WARSZTATU? 
Marcin Nester: Leasing jest to prosta i bar-
dzo popularna forma nabywania przed-
miotu/urządzenia – generalnie śr. trwałe-
go. Polega na pozyskaniu w szybki sposób, 
nie angażując przy tym wiele gotówki, 
urządzenia, które od razu na siebie pracuje 
i zarabia.  Coraz więcej osób korzysta z tej 
formy finansowania.  Jest ona nie tylko 
opłacalna ze względów finansowych, ale 
również łatwość, z jaką można z niej sko-
rzystać, sprawia, że grono klientów korzy-
stających z leasingu z roku na rok stale 
się powiększa. Między innymi dlatego 
leasing jest na stałe w ofercie Inter Cars. 

Mamy wieloletnie doświadczenie współ-
pracy z firmami leasingowymi. Pozwala 
to nam uzyskać dla naszych klientów 
najlepsze warunki handlowe. Oferta jest 
zróżnicowana pod wieloma względami 
i każdy z pewnością znajdzie dla siebie 
odpowiednią. Dodatkowym atutem 
leasingu w Inter Cars jest nasz zespół 
leasingowy, który obsługuje wszystkie 
transakcje. Bez problemu klienci uzy-
skają pomoc we wszystkich kwestiach 
związanych z leasingiem zarówno 
w procesie sprzedażowym, jak i po-
sprzedażowym.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE 
ZA SOBĄ TA FORMA 
FINANSOWANIA? 
MN: Korzyści jest wiele. Opłaca się wziąć 
urządzenie w leasing z kilku powodów. Poza 
niskim kosztem, bo na to wszyscy patrzą 
w pierwszej kolejności. Od razu mamy urzą-
dzenie w warsztacie bez wykładania całej 
gotówki – pracujemy i zarabiamy. Wszyst-
kie faktury leasingowe „wrzucamy” w kosz-
ty, co daje nam legalną tarczę podatkową 
i od każdej faktury odpisujemy cały VAT. 
Amortyzacja jest po stronie firmy leasingo-

wej, a wszystkie urządzenia są ubezpieczo-
ne. Ważne są też uproszczone procedury, co 
sprawia, że leasing jest łatwo dostępny. Dla 
bardziej zorientowanych w temacie dodam, 
że jest możliwość skorzystania z sezono-
wego harmonogramu, a także doliczenie 
wykupu do raty. 

KTO MOŻE WZIĄĆ LEASING? 
MN: Z leasingu może skorzystać każdy. 
Dosłownie. Nie będę ukrywał, że jednak to 
przedsiębiorcy zyskują najwięcej dzięki moż-
liwości odliczeń podatkowych. Nie ma więk-
szego znaczenia, czy to spółka z o.o., jawna, 
cywilna czy jednoosobowa działalność. Tak 
jak powiedziałem na początku, leasing jest 
absolutnie dla każdego. Przy okazji chciałem 
rozwiać wątpliwości, ponieważ często słyszę 
pytanie, czy klient niebędący płatnikiem 
VAT-u, na ryczałcie może skorzystać z leasin-
gu – tak, oczywiście może.

JAK WYGLĄDAJĄ 
FORMALNOŚCI? 
MN: „Formalności” to słowo bardzo źle 
się wszystkim kojarzy. W związku z tym 
wyeliminowaliśmy skomplikowane 
procedury i skróciliśmy formalności 
do absolutnego minimum. Obecnie, 
żeby skorzystać z leasingu w Inter Cars, 
wystarczy, aby klient wypełnił krótki 
formularz, podając w nim podstawowe 
dane o sobie i swojej firmie. Cała trans-
akcja odbywa się w siedzibie klienta. 
Zarówno wniosek, jak i umowa podpisy-
wane są na miejscu – w warsztacie. Nie 
chcemy, by klienci tracili czas na spra-
wy, którymi możemy się zająć za nich 
my. Klienci lubiący nowinki techniczne 
mają możliwość skorzystania z oferty 
leasingowej online. Na stronie 
www.wszystkodlawarsztatu.pl jest moż-
liwość skorzystania z takiej opcji. Cały 
proces przechodzimy w około 15 minut, 
a umowę podpisujemy z kurierem – 
oczywiście w swojej siedzibie.

DLA KOGO JEST ON 
NAJBARDZIEJ OPŁACALNY?
MN: Opłacalność leasingu ze względu na 
możliwość odliczeń podatkowych związa-
na jest ściśle z tym, co zadeklarowaliśmy 
w Urzędzie Skarbowym i na jakich zasa-
dach będziemy się rozliczali z podatków. 
Najwięcej zyskają w tym przypadku przed-
siębiorcy rozliczający się na zasadach ogól-
nych, którzy są na podatku VAT. 
Patrząc na to z nieco innej strony, leasing 
bardzo korzystny jest też dla firm rozwijają-
cych się, które niewielkim nakładem finan-
sowym mogą poszerzyć wachlarz oferowa-
nych usług, dokupując urządzenia, jakimi 
do tej pory nie dysponowali. Nie chodzi tu 
o odliczenia tylko bardziej o możliwości, 
jakie daje leasing.

JAKIE URZĄDZENIA 
MOŻNA LEASINGOWAĆ?
MN: Leasingujemy urządzenia wypo-
sażenia warsztatowego. Finansujemy 
pojedyncze sprzęty, np. gdy klient przed 
sezonem wymienia zużyte, mogące się 
w każdej chwili zepsuć urządzenie, jak 
również wiele na raz – pomożemy wy-
posażyć cały warsztat od A do Z.

JAKIE SĄ OBOSTRZENIA? 
MN: Na pewno musimy prowadzić nasz 
biznes w Polsce i powinien on być 
zarejestrowany na terytorium RP. To 
warunek absolutnie konieczny. Obcokra-
jowcy prowadzący działalność w Polsce 
powinni posiadać stałą kartę pobytu 
i paszport. Dodatkowo w przypadku 
spółek handlowych minimalny okres 
prowadzenia działalności, aby móc sko-
rzystać z leasingu, to 6 miesięcy. Wiąże 
się to z podwyższonym ryzykiem, jakie 
w tym przypadku bierze na siebie firma 
leasingowa. Minimalna kwota zamówie-
nia w leasingu to 8 tys. zł netto, a więc 
łączna wartość wybranych przez klienta 
urządzeń musi przekroczyć tą kwotę.
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Marcin Nester, 
Starszy Specjali-
sta ds. Leasingów



DLACZEGO LEASING W INTER CARS?

•  UPROSZCZONE PROCEDURY  
•  NISKI KOSZT FINANSOWANIA 
•  BEZ DODATKOWYCH OPŁAT
•  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA
• OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Głównym powodem podjęcia takiej decy-
zji była chęć ujednolicenia oferty firmy na 
poziomie globalnym. Oleje dla transportu 
ciężkiego, rolnictwa oraz przemysłu pod 
nazwą Delo były do tej pory znane na 
rynkach Ameryki Północnej i Środko-
wej, w rejonie Azji i Pacyfiku, na Bliskim 
Wschodzie oraz w Afryce.

DO SILNIKA
Nowe produkty Delo zastąpią znane na 
rynku europejskim oleje Ursa. 
W związku z tą zmianą produkty marki 
Delo o nowej nazwie (bez zmian w skła-
dzie) zachowają wszystkie obecne apro-
baty europejskie. W przypadku nowych 
produktów oraz tych o zmienionym 
składzie uzyskane zostaną dodatkowe 
zatwierdzenia i deklaracje. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

WSZYSTKIE FORMALNOŚCI NA 
MIEJSCU W SIEDZIBIE KLIENTA 
- BEZ WYCHODZENIA Z WARSZTATU.

NOWE ŚRODKI 
SMAROWE W EUROPIE 
ŚRODKI TEXACO DELO DEBIUTUJĄ NA RYNKU EUROPEJSKIM. WŚRÓD NICH ZNAJDUJĄ 
SIĘ OLEJE SILNIKOWE, OLEJE DO UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDU I PRZEKŁADNI 
GŁÓWNYCH, A TAKŻE SMARY ORAZ PŁYNY DO CHŁODNIC O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI. 
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WYBÓR 
URZĄDZENIA

PODPISANIE 
UMOWY

ODBIÓR 
URZĄDZENIA

NOWY PRODUKT
DELO 400 RDS 10W40 208L

STARY PRODUKT
URSA ULTRA X 10W40 208L
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Przekładając jakość części oryginalnych 
na rynek części zamiennych, ZF After-
market aktywnie wspiera bezpieczeń-
stwo na drogach. Firma, jako specjalista 
w produkcji i dystrybucji części zamien-
nych, była bezpośrednio zaangażowa-
na w tworzenie przepisów ECE R90. 
W związku z tym rynek z zadowoleniem 
przyjął informację, iż oprócz produkcji 
klocków i szczęk hamulcowych, wszyst-
kie tarcze i bębny hamulcowe produko-
wane i sprzedawane w całej Europie do 
samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych muszą obecnie spełniać 
minimalne normy określone w prze-
pisach ECE R90. Aby spełnić te normy, 
części muszą przejść serię testów i osią-
gnąć poziomy zbliżone do oryginalnego 
wyposażenia. Jako właściciel marki 
TRW, ZF Aftermarket z dumą przyznaje, 
że specyfikacja tarcz hamulcowych de-
dykowanych dla pojazdów użytkowych 
przewyższa normy ECE R90. Poniższy 
artykuł zawiera cenne wskazówki do-
tyczące profesjonalnej wymiany tarcz 
hamulcowych.

Tarcze hamulcowe podlegają bardzo 
dużym obciążeniom mechanicznym 
i termicznym. Jest to potęgowane 
przez czynniki środowiskowe, takie jak 
woda, brud i żwir na drogach, z których 
wszystkie dodatkowo wpływają na 
zużycie. Ze względu na fakt, że tarcze 
hamulcowe należą do najbardziej kry-
tycznych komponentów pojazdu pod 
względem bezpieczeństwa, eksperci ZF 
Aftermarket zalecają, aby montażem 
podzespołów zajmowali się tylko wy-
szkoleni i uprawnieni do tego mecha-
nicy. Istotne jest również postępowanie 
zgodnie wytycznymi instrukcji danego 
producenta dot. naprawy pojazdu.

WYMIANA TARCZY 
HAMULCOWEJ 
PO OSIĄGNIĘCIU 
GRANICY ZUŻYCIA
Kiedy tarcza hamulcowa osiągnie gra-
nicę zużycia, tj. minimalną grubość 
określoną przez producenta, musi zostać 
wymieniona. 

Przed zdjęciem tarczy hamulcowej należy 
ją porównać z nową. Oprócz prawidłowego 
numeru części, należy upewnić się, że dyspo-
nujemy wszystkimi elementami potrzebny-
mi do montażu tarczy hamulcowej do piasty 
koła, tj. nowymi śrubami, klinami i smarami, 
a także odpowiednimi narzędziami potrzeb-
nymi do prawidłowej wymiany.
Pojazd musi zostać bezpiecznie pod-
niesiony, a koło zdjęte – po odłączeniu 
układu ABS, wskaźnika zużycia kloc-
ków hamulcowych i wyjęciu siłownika 
hamulcowego, tłoczki hamulca muszą 
zostać nastawione mechanicznie. Aby to 
zrobić, należy zdjąć zaślepkę i przekręcić 
znajdujący się pod nią adapter w kierun-

ku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara. Tłoczki odsłonią wtedy we wnętrzu 
klocek hamulcowy. „Moment rozrucho-
wy” sprzęgła przeciążeniowego w regula-
torze spowoduje dźwięk „kliknięcia”.
Teraz można wyjąć zawleczkę, sworzeń 
zabezpieczający i sprężyny montażowe 
wraz z klockami hamulcowymi. 

ZACHOWAJ ROZWAGĘ 
PODCZAS WYMIANY TARCZ 
HAMULCOWYCH
JAKO WIODĄCY GLOBALNY DOSTAWCA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, ZF OFERUJE JEDEN 
Z NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNYCH PAKIETÓW TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA NA 
RYNKU. OBEJMUJE ON CZUJNIKI, UKŁADY HAMULCOWE, KIEROWNICZE I NAPĘDOWE, 
PODUSZKI POWIETRZNE I ELEKTRONICZNE JEDNOSTKI STERUJĄCE. 
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Jeżeli tarcza hamulcowa osiągnie grubość 
poniżej zdefiniowanej minimalnej grubości, 
należy ją wymienić.



Po wykręceniu śrub mocujących jarzmo 
zacisku hamulca, może on zostać całko-
wicie wyjęty.

DEMONTAŻ PIASTY 
KOŁA Z TARCZAMI 
HAMULCOWYMI
Uwaga: Poniższy proces może przebie-
gać inaczej w zależności od układu ha-
mulcowego i producenta pojazdu.
Aby zdjąć piastę i dołączoną do niej 
tarczę hamulcową, najpierw należy ścią-
gnąć osłonę nakrętki osi oraz samą na-
krętkę. Zdjętą piastę i tarczę hamulcową 
należy umieścić na stabilnej powierzch-
ni roboczej. Pierścień ABS możne zostać 
teraz wyjęty, a wszystkie śruby łączące 
między piastą oraz tarczą hamulcową 
poluzować i wykręcić. Tarczę hamulco-
wą można zdemontować z piasty przy 
pomocy prasy hydraulicznej.
Przed zamontowaniem nowej tarczy 
hamulcowej powierzchnie stykowe na 
piaście należy dokładnie oczyścić 
– powinny również być wolne od korozji. 
Należy użyć nowego zestawu śrub, do 
przykręcenia nowej tarczy hamulcowej 
do piasty.

NIGDY NIE WYKORZYSTUJ 
PONOWNIE UŻYWANYCH 
KLOCKÓW HAMULCOWYCH!
W następnym etapie nowy pierścień 
ABS jest montowany na piastę koła. 
Piastę można ponownie przymocować 
do osi i zabezpieczyć nakrętką. Należy 
dokręcić nakrętkę osi do określonym 
momentem i założyć osłonę. Przed 
ponownym zamontowaniem zacisku 

hamulca koniecznie jest wyczyszczenie 
tarczy hamulcowej za pomocą specjal-
nie opracowanego środka czyszczącego 
TRW. Kolejnym krokiem jest montaż 
nowych klocków hamulcowych TRW 
bezpośrednio do zacisku hamulca po 
wcześniejszym zamontowaniu sprężyn 
pozycjonujących.
Śruby mocujące należy dokręcić mo-
mentem obrotowym określonym przez 
producenta pojazdu. Nigdy nie modyfikuj 
klocków hamulcowych na tym etapie. 
Szlifowanie lub zamontowanie odwrot-
nie może spowodować mechaniczne lub 
termiczne przeciążenie, a tym samym 
zwiększyć zużycie. Może to spowodować 
niepożądane szumy lub przywieranie 
prowadnic zacisku hamulca i tym sa-
mym zmniejszenie skuteczności hamo-
wania. Dlatego w żadnym wypadku nie 
wolno wprowadzać zmian w układzie 
hamulcowym!

Teraz można zamontować siłownik 
hamulcowy i podłączyć przewody. Koń-
cowa regulacja jest szczególnie ważna 
dla zapewnienia długotrwałego i nieza-
wodnego funkcjonowania. Należy prze-
prowadzić proces regulacji zgodnie ze 
specyfikacją producenta pojazdu, tj.

• obrócić regulator zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aż klocki dotkną 
tarczy hamulcowej; nie należy 
przekręcać regulatora zbyt daleko!

• następnie cofnąć regulator 
o 3-4 kliknięcia.

Po zaciśnięciu i zwolnieniu hamulca, 
musi być możliwe ręczne obrócenie 
piasty koła. Następnie pozostaje zamon-
tować koło, wyśrodkować i zabezpieczyć 
je dokręcając momentem obrotowym 
określonym przez producenta. Na końcu 
wymiany tarczy hamulcowej szczegól-
nie ważne jest przetestowanie części na 
stanowisku do badań hamulców i wyko-
nanie jazdy próbnej.

ORYGINALNE 
CZĘŚCI DLA WIĘKSZEGO 
BEZPIECZEŃSTWA
Używanie oryginalnych części, opraco-
wanych i wyprodukowanych przez eks-
pertów ma pierwszorzędne znaczenie 
dla bezpieczeństwa pojazdów. ZF After-
market przyczynia się do tego dzięki 
szerokiemu asortymentowi produktów 
TRW „Corner Module” w zakresie układu 
kierowniczego, hamulcowego i elemen-
tów zawieszenia.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Przed zamontowaniem tarczy hamulcowej 
należy dokładnie oczyścić piastę

Zaleca się dokręcić śruby mocujące momen-
tem obrotowym określonym przez producen-
ta pojazdu.
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Nowa gama to owoc długiej pracy inżynie-
rów i drobiazgowych testów sprawdzają-
cych pracę oleju. Testy silnikowe obejmo-
wały dystans 7 mln km – to odpowiednik 
dziewięciu podróży na Księżyc i z po-
wrotem. – Prace nad olejami pochłonęły 
290 000 roboczogodzin, a podczas 600 te-
stów przeanalizowano tak dużą ilość oleju,
że można byłoby nim załadować 400 cię-
żarówek – mówi Paweł Mastalerek ekspert 
techniczny Castrol.

– Wprowadzone zmiany kolejny krok 
w upraszczaniu i ujednolicaniu naszej 
oferty dla użytkowników pojazdów cięża-
rowych. Dzięki temu klienci łatwiej znajdą 
odpowiedni dla siebie olej, a nam ułatwi to 
promocję produktów. Nowa gama pokrywa 
97% wymagań producentów OEM w zakre-
sie olejów silnikowych – dodaje Mastalarek.

Uproszczone portfolio oznacza także 
korzyści dla dystrybutorów – mogą oni 
utrzymywać niższe zapasy magazynowe 
i ograniczyć koszty logistyki. Łatwość w za-
rządzaniu, przy znacznie mniejszej liczbie 
linii olejów silnikowych, przekładniowych 
i specjalistycznych, umożliwia łatwiejszy 

wybór odpowiedniego środka smarnego dla 
kierowcy.
Nowe oleje Vecton mają dłuższą żywotność, 
co pozwala bez obaw wydłużyć maksy-
malnie przebiegi między wymianami 
oleju. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
technologii System Pro Technology™, która 
zapewnia dodatkową rezerwę wytrzyma-
łości, zapobiegającą degradacji oleju nawet 
podczas pracy przy wyższych obciążeniach 
i temperaturach. Nowa linia Vecton to 
odpowiedź na nowoczesne rozwiązania 
w silnikach, które pozwalają na uzyskanie 
aż o 30% większego momentu obrotowego, 
lecz jednocześnie zwiększają temperaturę 
i ciśnienie w silniku. Testy wykazały, że 
nowe oleje Vecton znacząco przekraczają 
wymagania norm. Stabilność lepkości jest 
wyższa o 37%, ochrona termiczna – o 72%, 
kontrola osadów – o 41%, zaś w dziedzinie 
neutralizacji kwasów Vecton jest lepszy 
o 58% od wymogów norm. 

Nowa gama olejów Vecton jest dostępna 
w sześciu odmianach, o lepkości od 5W-30, 
przez 10W-30, 10W-40 aż po 15W-40. Są to 
oleje mineralne (15W-40), półsyntetyczne 
(10W-30) i syntetyczne (5W-30 i 10W-40). 

Vecton 5W-30 nosi dodatkowe oznaczenie 
Fuel Saver – dzięki niemu można zmniej-
szyć zużycie paliwa nawet o 1% . Oleje Vec-
ton 10W-30 i 10W-40 są olejami Long Drain, 
co oznacza, że zależnie od marki ciężarówki 
można je wymieniać co 100, a nawet co 
120 tys. km.

Castrol Vecton to pierwsze na świecie oleje 
silnikowe do samochodów ciężarowych 
z certyfikatem CO2 neutral. Każdy litr oleju 
Castrol Vecton to 2 kg zneutralizowanego 
dwutlenku węgla, co przy flocie 30 pojazdów 
oznacza 2400 kg CO2 rocznie.
Oleje rodziny CRB Turbomax z technologią 
DuraShield Boosters™ działają aktywnie na 
dwa sposoby – zapobiegają osadzaniu się 
sadzy oraz zapewniają wytrzymałą war-
stwę ochronną na kluczowych elementach 
silnika. Do wyboru jest sześć odmian oleju 
CRB o różnych lepkościach, tj. trzy wielose-
zonowe – 10W-40, 15W-40 oraz 20W-50 i trzy 
jednosezonowe – 10W, 30 i 40.

Testy oleju Castrol CRB Turbomax 10W-40 
wykazały, że chroni on silnik przed zuży-
ciem o 40% skuteczniej niż wymagają testy 
branżowe. 

NOWA GAMA OLEJÓW 
CASTROL DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW
CASTROL UPRASZCZA GAMĘ OLEJÓW SILNIKOWYCH DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I AUTOBUSÓW, ZAMIAST KILKU LINII PRODUKTÓW BĘDZIE OFEROWAĆ DWIE – VECTON I CRB. 
DZIĘKI TEMU WYBÓR WŁAŚCIWEGO PRODUKTU STANIE SIĘ ŁATWIEJSZY, A DYSTRYBUTORZY 
NIE BĘDĄ MUSIELI UTRZYMYWAĆ ZBYT DUŻYCH STANÓW MAGAZYNOWYCH.
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online
VECTON FS E6/E9 5W30 5L
VECTON FS E7 5W30 5L
VECTON LD 10W40 E6/E9 20L
VECTON LD E7 10W40 20L
VECTON LD E7 10W40 5L
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System eTRUCK łączy mechanika 
z pojazdem ciężarowym i wzmacnia 
przywiązanie klienta do warsztatu, któ-
ry zapewnia mu ciągłą i zdalną pomoc 
techniczną. eTRUCK dzięki aplikacji 
mobilnej i dedykowanemu portalowi 
zarządzającemu, stanowi idealne roz-
wiązanie również dla kierowców oraz 
(dzięki dodatkowemu wsparciu) dla me-
nedżerów flot poprzez stałe dostarczanie 
im danych na temat stanu pojazdów 
oraz umożliwiając im realizację działań 
mających na celu redukcję kosztów oraz 
optymalizację wykorzystania pojazdów. 
eTRUCK, umożliwiając przeprowadzania 
zdalnych operacji kalibracji, aktywacji 
lub kasowania błędów, może niejedno-

krotnie pozwolić na wyprowadzenie cią-
gnika siodłowego z „trybu serwisowego” 
(objawiającego się znacznym spadkiem 
mocy).

JAK TO DZIAŁA?
System eTRUCK składa się ze miniatu-
rowego interfejsu wpinanego do złącza 
diagnostycznego pojazdu, który dzięki 
bezprzewodowej transmisji bluetooth® 
przesyła informacje do smartfona kie-
rowcy, na którym zainstalowana została 
aplikacja eTRUCK. Za pomocą smart-
fona dane przesyłane są do warsztatu 
i operatora. Warsztat odpowiedzialny za 
utrzymanie stanu technicznego pojazdu 
posiada dostęp do specjalnej platformy 
monitorującej na bieżąco jego stan, wli-
czając w to odczyt ewentualnych zareje-
strowanych błędów, wgląd w parametry 
pracy m.in. silnika, układu hamulcowe-
go, AdBlue oraz innych. eTRUCK prze-
widuje również możliwość pobierania 
informacji z tachografu, dzięki czemu 
nie będzie konieczności zgrywania ta-
chografu podczas wizyty stacjonarnej. 

KORZYŚCI DLA DOCELOWEJ 
GRUPY ODBIORCÓW:
• DLA WARSZTATU TEXA
Dzięki systemowi eTRUCK niezależny 
warsztat samochodowy może świadczyć 
zdecydowanie wyższy poziom usług, 
poszerzyć ich zakres i przywiązać do 
siebie klientów uzyskując przewagę kon-
kurencyjną. Może świadczyć swoje 
usługi w standardzie 24/7 i in-
terweniować w czasie rzeczy-
wistym, co przyniesie oszczęd-
ność czasu i redukcję kosztów oraz 
wpłynie realnie na ochronę wartości 
ładunku, terminowość realizacji zleceń 
i harmonogram czasu pracy kierowcy. 
Dzięki ciągłości obsługi ze strony tego 
samego warsztatu podnosi się także 
skuteczność interwencji. 

• Monitorowanie w sposób ciągły i zdal-
ny stanu pojazdów i podejmowanie 
napraw na elektronicznych syste-
mach pojazdu, jak gdyby pojazd był 
obecny w warsztacie.

• Zarządzanie i planowanie obsługi 
okresowej oraz napraw.

• Współdzielenie kalendarza obsługi 
w warsztacie z kierowcą i managerem 
floty.

• Zarządzenie bazą klientów przy po-
mocy jednego oprogramowania.

• Tworzenie szczegółowych profili 
klientów.

PRZYSZŁOŚĆ JEST TU 
ETRUCK TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE, KTÓRE PRZENOSI NIEZALEŻNY WARSZTAT 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W NOWY WYMIAR NAPRAW. JEST TO ZMINIATURYZOWANE 
URZĄDZENIE, KTÓRE PO ZAINSTALOWANIU W GNIEŹDZIE DIAGNOSTYCZNYM POJAZDU 
OFERUJE MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO I CIĄGŁEGO MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO 
POJAZDU W TRASIE, ZARZĄDZANIA OBSŁUGĄ OKRESOWĄ I TACHOGRAFEM ORAZ ZDALNEGO 
WYKONYWANIA REGULACJI PRZYWRACAJĄCYCH OPTYMALNE WARUNKI KORZYSTANIA 
Z POJAZDU, CO JEST ABSOLUTNĄ NOWOŚCIĄ.

Jan Niezgoda, Koordy-
nator ds. Diagnostyki 
Wyposażenia Warszta-
towego 
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• DLA KIEROWCY 
Aplikacja działająca na smartfonie kie-
rowcy, dostarcza mu szereg użytecznych 
wiadomości. Są to informacje o stylu 
jazdy, odczyt aktualnych błędów, para-
metrów pracy samochodu, ale i również 
informacje z tachografu o aktualnym 
przejeździe! 
• Odczyt danych z tachografu w czasie 

rzeczywistym. 
• Monitorowanie własnego stylu jazdy.
• Ułatwienie wypełnienia dziennej 

karty kierowcy pojazdu i raportu 
usterek, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w poszczególnych 
krajach.

• Odczyt danych pojazdu w czasie 
rzeczywistym.

• Zdalny dostęp do diagnostyki pojazdu, 
co oznacza możliwość szybkiego 
rozwiązywania ewentualnych 
usterek, unikając konieczności 
zjechania do warsztatu.

• Korzystanie z kalendarza obsługi, 
ustalanego z warsztatem.

• DLA MANAGERA FLOTY 
TEXA oddaje do dyspozycji również 
portal zarządzania flotą, różniący się 
od aplikacji kierowcy oraz portalu me-
chanika. Operator floty może sprawdzać 
sposób wykorzystania pojazdu, mając do 
dyspozycji parametry takie jak: całko-
wita ilość pojazdów, ilość pojazdów z bli-
skimi terminami obsługi technicznej, 
ilość samochodów z błędami (ich rodza-
jem). Dostępna będzie również funkcja 
odczytu i archiwizacji danych zarówno 
z kart kierowców, jak i z tachografów.
• Kontrola stanu pojazdów dzięki 

zdalnej diagnostyce i możliwości 
rozpoznawania oraz rozwiązywania 
potencjalnych anomalii przez warsz-
tat, zmniejszając koszty i zwiększając 
efektywność.

• Monitorowanie obsługi okresowej 
pojazdów i jej terminów.

• Współdzielenie kalendarza obsługi 
okresowej z warsztatem.

• Określanie styl jazdy każdego kierowcy. 
• Zdalne pobieranie danych z tachografu.
• Zdalne pobieranie danych, 

bezpośrednio z ECU, Rejestratora 
Danych Trasy, umożliwiając 
szczegółową analizę wykorzystania 
pojazdu.

Tak zbudowany system telematyczny 
umożliwia zmniejszenie kosztów ope-
racyjnych, dzięki optymalizacji czasu 
napraw pojazdu, kontroli stylu jazdy 
kierowcy i wcześniejszemu wykrywaniu 
ewentualnych usterek technicznych 
pojazdu. Planowanie wizyt w warszta-
cie pozwala na kontrolowanie kosztów, 
unikając niepotrzebnych przestojów. 

TEXA eTRUCK otrzymało 
Nagrodę Główną 
w prestiżowym konkursie 
„Produkt Innowacyjny 
dla Logistyki, Transportu 
i Produkcji 2017” 
organizowanym przez 
Wydawnictwo Eurologistics. 
Oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu odbyło się dnia 
7 grudnia 2017 roku podczas 
16. edycji Gali logistyki 
i transportu w Hotelu Sofitel 
Victoria Warsaw.
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Technologia LED na stałe zagościła 
w codziennym życiu. Także kierowcy 
mogą cieszyć się niezaprzeczalnymi 
atutami w związku z jej użyciem w re-
flektorach stosowanych w pojazdach. 
Polska firma WESEM projektuje i pro-
dukuje lampy na światowym poziomie. 
Charakteryzują się solidnością i trwało-
ścią, wydajnością i nowoczesnym wzor-
nictwem. Sztandarowe produkty firmy 
dostępne w ofercie:

CRC5D.51656 – UNIWERSALNA LAMPA 
ROBOCZA Z RĄCZKĄ I MAGNESEM – te-
goroczna nowość, lampa, która powinna 
znaleźć się w posiadaniu każdego użyt-
kownika pojazdu. Reflektor mający zale-
dwie 87 mm średnicy pozwala uzyskać 
strumień światła nawet 2000 lumenów. 
Uniwersalność lampy zapewniają: przewód 
spiralny o długości 8 m wpinany do gniaz-
da zapalniczki, hermetyczny wyłącznik, 
rączka oraz uchwyt magnetyczny umożli-
wiający umieszczenie lampy w praktycz-
nie dowolnym miejscu na pojeździe.

Reflektor znajduje szerokie zastosowanie 
w motoryzacji jako dodatkowe źródło 
światła. Wspiera kierowcę w niespodzie-
wanych sytuacjach na drodze lub okolicz-
nościach, gdy potrzebne jest doświetlenie 
w obrębie pojazdu lub dookoła niego.
To także użyteczny nabytek do pojazdów 

specjalnych oraz doskonały pomysł na 
nieszablonowy prezent dla większości 
użytkowników pojazdów.

REFLEKTORY FERVOR LUM1.50800, 
LUM1.50850, LUM2.51200 – lampy dro-
gowe LED ze światłem pozycyjnym LED, 
które na stałe już zagościły na rynku, doce-
niane przez użytkowników samochodów 
terenowych i ciężarowych.

Jest to lampa z drogową pasją, stworzona 
zarówno dla koneserów oświetlenia, jak 
i amatorów dobrych lamp, którzy chcą 
się wyróżnić. Technologia LED sprawia, 
że lampa jest energooszczędna (30W) 
i wydajna (ok. 30 000 godzin ciągłej 
pracy). 6-ściodiodowe światło drogowe 
daje naturalną, przyjazną dla oka barwę, 
a włączone reflektory (l.c. 50) zapewniają 
nawet do 500 m jasnej drogi przed maską 
pojazdu. Stwarza to prawdziwy komfort 
podczas długich transportów czy długo-
dystansowych wypraw.

Reflektor wyróżnia się nowoczesnym wzor-
nictwem, a jest to jednocześnie praktyczny 
i użyteczny produkt w bardzo rozsądnej jak 
na swą klasę produktów cenie. Posiada 
estetyczną osłonę, której można używać 
w przypadku potrzeby zakrycia reflektora.

Wszystkie komponenty do obu lamp pro-
dukowane są w Polsce, a każda faza pro-
dukcji jest kontrolowana zgodnie z obowią-
zującym w firmie systemem jakości ISO 
9001:2015. 

DANE TECHNICZNE/CECHY:
Wymiary: Ø 180 mm lub Ø 220 mm
Funkcje światła: drogowe, pozycyjne
Moc: 27 W, 3 W
Napięcie: 12 V-24 V
Klasa szczelności: IP67, IP69K
Liczba cechowania: 25 lub 50
Dopuszczalne napięcie pracy: 10,5 V-30 V
Materiał obudowy: aluminium
Materiał szyby: szkło
Zabezpieczenie przed odwrotną 
polaryzacją

BĄDŹ WIDOCZNY, 
ZWŁASZCZA W ZIMIE 
DOŚWIETLENIE NA JESIENNO-ZIMOWE WIECZORY I NOCE W TRASIE JEST NIEZBĘDNE. 
DŁUGIE TRANSPORTY, NIESPODZIEWANE NAPRAWY NA DROGACH CZY PRACE W TERENIE 
PO ZMROKU STAJĄ SIĘ BARDZIEJ KOMFORTOWE Z NOWOCZESNYM OŚWIETLENIEM 
DODATKOWYM LED OD POLSKIEGO PRODUCENTA  – FIRMY WESEM.





ELIMINACJA ZAGROŻEŃ 
DRÓG ODDECHOWYCH 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PRODUKTY

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
P5-4611-150
P5-4601-155
P6-4996-151
20-967-150/5M
25-4934-150
T12-16L-N25B

Michał Michalczyk, 
Starszy Specjalista ds. 
Wyposażenia Warsz-
tatów 
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DOSTĘPNE URZĄDZENIA
Odwrotu od stosowania wyciągów spalin 
nie ma, to w tej chwili najskuteczniejsza 
metoda eliminowania spalin silnikowych 
z warsztatu samochodowego. W ofercie 
Norfi wyróżniamy trzy podstawowe gru-
py produktowe, wszystkie przeznaczone 
do wyciągu spalin. Do pierwszej zalicza 
się pojedyncze wyciągi spalin, drugą 
tworzą bębnowe wyciągi spalin. Ponad-
to oba typy produktów są zaliczane do 
grona stacjonarnych wyciągów spalin. 
Oznacza to, że urządzenie nie może być 
podłączone do pojazdu w ruchu. Trzecią, 
najbardziej rozbudowaną grupę, sta-
nowią szynowe wyciągi spalin, w tym 
przypadku dopuszcza się możliwość 
użytkowania urządzenia wraz z pojaz-
dem wyjeżdżającym z warsztatu. Osobną 
grupę stanowią wyciągi podpodłogowe 
oraz ramiona PAREX

Pokrótce przywołane rozwiązania tech-
niczne spełniają najważniejsze zadanie – 
pozwalają cieszyć się pracą pozbawioną 
obecności spalin silnikowych w warsz-
tacie, dodatkowo są funkcjonalnie i nie 
stwarzają problemów użytkownikowi. To 

oczywiście nie wszystkie opcje produk-
towe, możliwości jest znacznie więcej, 
jednak od czegoś trzeba zacząć. Najlepiej 
od pozbycia się spalin.

O FIRMIE
Norfi to stabilnie działająca firma 
o ugruntowanej pozycji na rynku. Jej 
kwalifikacje wynikają z nieustannego 
rozwoju oraz zdobytego know-how. 
Przedsiębiorstwo może poszczycić się 
40-letnim doświadczeniem w elimino-
waniu zagrożeń dla zdrowia człowieka 
występujących w otoczeniu jego pracy. 
Urządzenia Norfi stosowane są na całym 
świecie, zapewniają klientom pełny kom-
fort pracy i najwyższą jakość materiałów 
użytych podczas produkcji urządzeń oraz 
akcesoriów.

Od natury zagrożenia zależy skuteczna 
metoda przeciwdziałania, dlatego w każ-
dym przypadku dobierane są odpowiednie 
rozwiązanie techniczne. Systemy te usu-
wają pyły, dymy, mgły, pary, spaliny i gazy, 
działając na zasadzie podciśnienia.

REGULACJE PRAWNE 
DOTYCZĄCE PRACY 
W OTOCZENIU SPALIN 
SILNIKOWYCH
Wyciągi spalin należą do grupy urządzeń 
wentylacyjnych, co stawia je w hierarchii 
priorytetów wyżej od niektórych innych 
urządzeń czy narzędzi wchodzących 
w skład wyposażenia warsztatu niejed-
nokrotnie posiadających większy budżet 
niż ten przeznaczony na wentylację 
warsztatu. Bez sprawnej wentylacji żadna 
praca nie może być wykonywana, nawet 
jeśli warsztat posiada najdroższe wypo-
sażenie. I nie jest to wymysł producentów 
tego typu urządzeń, lecz kwestia, którą 
reguluje zapis w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, tj. 
„Urządzenia lub ich części, z których mogą 
wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, 
powinny być zhermetyzowane. W razie 
niemożliwości zastosowania takiego roz-
wiązania, urządzenia powinny być wypo-
sażone w miejscowe wyciągi”. Zresztą nie 
tylko w rozporządzeniu jest o tym mowa. 
O konieczności odprowadzania spalin na 
zewnątrz pomieszczenia informuje odpo-
wiedni zapis w instrukcji BHP znajdującej 
się w każdym warsztacie samochodowym. 
Praca w pomieszczeniu zamkniętym przy 
włączonym silniku spalinowym jest więc 
regulowana przez odpowiednie, krajowe 
instytucje. Każdy, kto planuje otworzyć lub 
prowadzi warsztat, zatrudniając do tego 
pracowników, musi dostosować swój biz-
nes do obowiązujących wymogów.

NORFI ZAJMUJE SIĘ WENTYLACJĄ 
PRZEMYSŁOWĄ. OZNACZA TO, ŻE USUWA ZE 
ŚRODOWISKA PRACY CZŁOWIEKA SUBSTANCJE 
STANOWIĄCE ZAGROŻENIE DLA JEGO 
ZDROWIA I ŻYCIA. SPECJALNOŚCIĄ FIRMY SĄ 
WYCIĄGI SPALIN SILNIKOWYCH SŁUŻĄCE DO 
ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ DRÓG ODDECHOWYCH 
U ŹRÓDŁA ICH POWSTAWANIA. 
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Obie lampy cechuje unikalny kształt oraz 
niezwykle innowacyjny design, który 
nadaje pojazdom niepowtarzalny cha-
rakter i styl. Ponadto wyposażone są one 
w uniwersalne napięcie 12/24 V, co po-
zwala na bezproblemowe, indywidualne 
dostosowanie do danego pojazdu – busa, 
kampera, samochodu dostawczego, po-
jazdu rolniczego, przyczepy lekkiej, na-
czepy ciężarowej, autobusu, samochodu 
ciężarowego i wielu innych pojazdów.  

Stopień ochrony IP 68 zapewnia zabez-
pieczenie przed wilgocią, z kolei marko-
we diody LED gwarantują dobrą widocz-
ność, zarówno w momencie hamowania, 
postoju czy cofania, a także charaktery-
zują się nie tylko wysoką wydajnością 
energetyczną, lecz oferują też bezpie-
czeństwo i komfort. Lampy Lucy i Navia 
sprawdzą się też doskonale podczas mgły 
i mocnego słońca. Navia ponadto umożli-
wia oświetlenie tablic rejestracyjnych.

Zastosowane know-how zapewnia 
i promuje bezpieczeństwo ruchu, ponie-
waż pojazdy, przyczepy są zauważalne 
szybciej. Technologia produkcji sprawia, 
że każda z lamp modeli Navia i Lucy, 
która opuszcza bramy fabryki, jest jedy-
na w swoim rodzaju. Ich układ i kształt 
spersonalizują każdy pojazd, do którego 
lampy te trafiają.

LUCY & NAVIA
Kierownik Zespo-
łu, Józef Stefani-
szyn

Przykładowe indeksy 
w Katalogu Online
TL-UN077L/R  
TL-UN080L/R  
TL-UN075L/R
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LUCY I NAVIA TO NOWE LAMPY ZESPOLONE TYLNE MARKI 
TRUCKLIGHT W OFERCIE INTER CARS, NALEŻĄCE DO SZEROKIEJ 
RODZINY PRODUKTÓW ZE ŚWIATŁEM POZYCYJNYM NEON ORAZ 
DYNAMICZNYM KIERUNKOWSKAZEM.





AKUMULATORY TE 
Z TECHNOLOGIĄ EFB
ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY!

Dwa nowe akumulatory o pojemnościach 
240 Ah i 190 Ah to odpowiedniki tych 
najczęściej spotykanych w pojazdach 
– o pojemnościach 225 Ah i 180 Ah. Po-
prawienie parametrów osiągnięto przy 
zachowaniu dotychczasowych wymia-
rów akumulatorów, co powoduje, że pa-
sują w pojeździe bez żadnych przeróbek. 
Dzięki większej pojemności doskonale 
sprawdzają się w samochodach pracu-
jących w ciężkich warunkach lub mają-
cych duże zapotrzebowanie na prąd.

Dzięki technologii EFB akumulatory 
mają odporność na wstrząsy spełniającą 
standard V4 (co odpowiada odporności 
na wstrząsy do 6 g), większą tolerancję 
na pracę z niskimi stopniami nałado-
wania oraz są dużo bardziej odporne na 
pracę cykliczną.

ZWIĘKSZONĄ ODPORNOŚĆ NA 
WSTRZĄSY ZAPEWNIAJĄ:
• klejenie na gorąco całych pakietów 

płyt do dna obudowy, co dodatkowo 
zmniejsza obciążenia mechaniczne 
połączeń wewnętrznych akumulatora;

• pokrycie płyty dodatniej warstwą 
poliestru, co poprawia stabilność 
masy czynnej zapobiegając jej opada-
niu z kratki, zwiększając odporność 
na pracę cykliczną oraz odporność na 
wstrząsy i wibracje; 

• wzmocnienie klejem termoplastycz-
nym miejsc mocowania płyt do ich 
łączników, co zmniejsza ryzyko  
oberwania pojedynczych płyt;

• zastosowanie dodatkowych stabili-
zatorów mostków pomiędzy trzecią 
a czwartą celą, co przeciwdziała pęk-
nięciu mostka w miejscu najbardziej 
obciążonym mechanicznie. 

Oprócz zwiększonej odporności na 
wstrząsy akumulatory TE posiadają 
szereg rozwiązań technicznych popra-
wiających ich właściwości eksploata-
cyjne. Zastosowanie mikroporowatych 
separatorów kopertowych zapobiega 
zwarciu płyt dodatniej i ujemnej oraz 

wydłuża żywotność akumulatora. Kon-
strukcja kratki ołowianej PowerFrame 
produkowanej metodą wytłaczania 
charakteryzuje się skróconymi drogami 
przepływu prądu, co zmniejsza oporność 
wewnętrzną i zwiększa moc, natomiast 
specjalny stop ołowiu zwiększa odpor-
ność na korozję i zapewnia niski stopień 
samorozładowania. 

Unikalnym rozwiązaniem zastosowa-
nych w akumulatorach TE są cyrkula-
tory kwasowe znajdujące się w każdej 
celi. Zapobiegają one rozwarstwianiu 
się elektrolitu i pozwalają na utrzyma-
nie jego równej gęstości, co zwiększa 
dostępny prąd rozruchowy w akumula-
torach częściowo rozładowanych oraz 
opóźnia zjawisko zasiarczania płyt.

TECHNOLOGIA EFB = ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY!

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
0 092 TE0 888 – Akumulator 240Ah/1200A TE EFB (L+ Biegun standardowy) 518x276x242 B00
0 092 TE0 777 – Akumulator 190Ah/1050A TE EFB (L+ Biegun standardowy) 513x223x223 B00
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TECHNOLOGIA EFB
płyta dodatnia pokryta 
warstwą poliestru

opatentowana kratka 
w tchnologii PowerFrame®

mikroporowate
separatory kopertowe

wzmocnione 
mocowania płyt

dodatkowe
stabilizatory
mostków

pakiety płyt przyklejone 
na gorąco do dna obudowy

większa żywotnść

optymalny przepływ prądu 
i zmniejszona podatność na 
korozję

zapobieganie wewnętrznym 
zwarciom

mniejsze ryzyko 
oderwania

mniejsze obciążenia
mechaniczne

odporność na wibracje





NOWY SYSTEM 
TURBODOŁADOWANIA GARRETT 
W SILNIKU MAN D3876 LF
W 2014 ROKU FIRMA MAN WPROWADZIŁA DO OFERTY NOWĄ GAMĘ JEDNOSTEK 
NAPĘDOWYCH D3876, ZASTĘPUJĄC POPRZEDNIĄ WERSJĘ D2869. SERCEM WERSJI 
D3876LF JEST 6-CYLINDROWY SILNIK Z DWIEMA TURBOSPRĘŻARKAMI.

TURBOSPRĘŻARKI W UKŁADZIE 
„TWO STAGE” MAN TYP SILNIKA OEM

801040-5010S
TGX D3876LF 51.09101-7228

806099-5004S

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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WYŻEJ WSPOMNIANE TURBOSPRĘŻARKI ZNAJDUJĄ SIĘ W OFERCIE 
INTER CARS POD INDEKSAMI:

i w obu kanałach korpusu turbosprężar-
ki dzięki precyzyjnemu sterowaniu za-
worem pneumatycznym nadzorowanym 
przez komputer FFR. Takie rozwiązanie 
pozwala osiągnąć większy moment 
hamowania sięgający nawet 600kW. 
W momencie przymknięcia klap, mimo 

ograniczenia przepływu spalin, trafiają 
one na koło turbiny z większą prędko-

ścią, co przekłada się na utrzymanie 
stabilnej pracy układu wirującego 
oraz ciśnienia w układzie dołado-
wania. Ogromnym plusem tego 
rozwiązania jest odprowadzenie 

wysokich temperatur powstających 
w procesie hamowania bezpośrednio do 
układu wydechowego.
Jak widzimy, nie tylko restrykcyjne 
normy związane z ekologią, ale również 
oczekiwania użytkowników pojazdów 
powodują, że konstruktorzy nieustannie 
pracują nad wzrostem efektywności 
oraz niezawodności swoich produktów. 

W nowej serii silników zastosowano 
wiele ciekawych i nowatorskich rozwią-
zań, które czynią je jednymi z najnowo-
cześniejszych jednostek napędowych na 
rynku. Jednym z nich jest nowo zapro-
jektowany system turbodoładowania. 

TURBOSPRĘŻARKI 
W UKŁADZIE „TWO-STAGE”
Producent nieprzypadkowo używa sło-
wa „system”, ponieważ wyżej wymienio-
ny silnik wspomagają pracujące w ukła-
dzie „two-stage” dwie turbosprężarki 
firmy Garrett. Turbosprężarka wyso-
kiego ciśnienia GT3782D oraz niskiego 
ciśnienia GT4708S pozwala wygenero-
wać moc 640 KM oraz moment obrotowy 
3000 Nm już przy prędkości obrotowej 
silnika 1800 obrotów na minutę. 
Zastosowanie dwóch turbosprężarek 
przynosi korzyści w postaci rozłożenia 
obciążeń na dwa urządzenia, a co 
za tym idzie przedłużenia 
ich żywotności oraz nie-
zawodności. Szczególnie 
pierwsza turbosprężarka 
charakteryzuje się in-
teresującym i niespoty-
kanym wcześniej roz-
wiązaniem, a mianowicie 
usytuowaniem klap hamulca 
silnikowego przed turbosprę-
żarką, a nie jak miało to miejsce 
do tej pory za turbosprężarką – po 
stronie układu wydechowego sil-
nika. Sama zasada działania ha-
mulca nie uległa zmianie, dalej chodzi 
o wytworzenie odpowiednio wysokiego 
ciśnienia w układzie wydechowym 
spowalniającego pracę silnika. Niemniej 
jednak nowe rozwiązanie jest znacznie 
bardziej efektywne. 

ATUTY NOWEGO
ROZWIĄZANIA 
Umiejscowienie klap hamulca z punk-
tu widzenia pracy turbosprężarki ma 
duże znaczenie. W przypadku po-

przedniego rozwiązania, 
poprzez wzrost ciśnienia 
w układzie wydechowym 
dochodziło do znacznego 
obciążenia koła turbiny i co 
za tym idzie spadku stabil-
ności pracy całego urządzenia. 
Z tego też powodu inżynierowie firmy 
Garrett wraz konstruktorami silnika 
MAN zaprojektowali rozwiązanie, które 
w znacznym stopniu eliminuje wspo-
mniane problemy zwiększając zara-
zem efektywność hamowania. 
Klapy zaprojektowano tak, że pracują 
zarówno w kolektorze wydechowym, jak 
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Poznaj gamę naszych opon do samochodów  
ciężarowych i autobusów na stronie:    

*  Na zdjęciu opona BFGoodrich 385/65 R 22.5, 
bieżnik Route Control T

BEZPIECZNIE POKONUJEMY
KILOMETRY I MIEŚCIMY SIĘ 
W BUDŻECIE! 



WYBÓR NAGRZEWNICY 
SAMOCHODOWEJ
BEZ POPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEJ NAGRZEWNICY JAZDA SAMOCHODEM W CHŁODNE 
DNI JEST CZĘSTO NIEMOŻLIWA, CHOCIAŻBY POPRZEZ OSADZAJĄCĄ SIĘ PARĘ WODNĄ NA 
SZYBACH OD WEWNĄTRZ AUTA ORAZ OCZYWIŚCIE NISKĄ TEMPERATURĘ W KABINIE. 

Z kolei sama wymiana nagrzewnicy jest 
bardzo kosztowna, z uwagi na koniecz-
ność – w przypadku wielu aut – demon-
tażu deski rozdzielczej oraz rozłączania 
przy tym ważnych układów auta. Dlate-
go warto poznać problematykę nagrzew-
nic, a przy ich doborze najlepiej zwracać 
uwagę na produkty markowe, które 
zagwarantują niezawodność i bezproble-
mowość użytkowania auta w zimie.

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY 
AWARII NAGRZEWNIC:
• duży przebieg bądź wiek auta – spar-

ciałe uszczelnienia nagrzewnicy, 
korozja, przegrzane i kruche plastiko-
we zbiorniki nagrzewnicy,

• wytrącenia i osady w układzie chło-
dzenia, powodujące zapchanie lub 
nawet przetarcie rurek nagrzewnicy, 
występujące przy braku regularnej 
wymiany płynu chłodzącego,

• zaolejenia w układzie chłodzenia, 
powodujące uszkodzenia uszczelek 
zbiorników nagrzewnicy,

• za duże ciśnienie w układzie, niszczą-
ce nagrzewnicę (np. przedmuchy pod 
głowicą),

• wytrącenia środków uszczelniają-
cych, dostępnych np. na stacjach 
benzynowych – często zdarza się, że 
dolewając uszczelniacz likwidujemy 
tymczasowo wyciek w chłodnicy, ale 
kompletnie zapychamy nagrzewnicę,

• uszkodzenia mechaniczne wywołane 
nieprawidłowym montażem i wibra-
cjami nagrzewnicy,

• zamarzanie płynu chłodniczego 
w układzie, itp.

Przy doborze nagrzewnicy należy 
sprawdzić, czy samochód wyposażony 
jest w klimatyzację oraz typ tego układu 
A/C (manual/automat), gdyż nagrzew-
nica może różnić się np. położeniem 
i kształtem króćców oraz wymiarami 
gabarytowymi.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
NIS 73647 - Nagrzewnica (398x189x35mm, rurki fi 22 mm) SCANIA 4 BUS; VOLVO B 6, B 7 D6A180-TD63E 11.91- 
NIS 71926  - Nagrzewnica MAN TG-A (02-), MAN TG-L (05-), MAN TG-M (05-), MAN TG-S (07-), MAN TG-X (07-)  
NIS 71301 - Nagrzewnica DAF 65 CF (98-), DAF 75 CF (98-), DAF 85 CF (98-), DAF 95 XF (97-), DAF F 65 (93-), DAF F 75 (92-), DAF F 85 (92-), DAF XF 95 (02-), GINAF X-SERIES  (97-) 

Jednym z najbardziej 
przejrzystych narzędzi 
do doboru nagrzewnic 
samochodowych dysponuje 
firma Nissens. Jest to 
katalog internetowy on-line, 
aktualizowany na bieżąco 
przez biuro konstrukcyjne 
Nissens i dostępny dla każdego 
z poziomu przeglądarki 
internetowej:  www.nissens.
com.pl/katalog.
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SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET 
Z NOWYM WZOREM OPAKOWAŃ 
PRZEJRZYSTA SZATA GRAFICZNA, WYSOKIEJ JAKOŚCI ZDJĘCIA PRODUKTÓW 
I PRZEMYŚLANE ROZMIESZCZENIE MAREK – TO CECHY NOWYCH OPAKOWAŃ, 
W KTÓRYCH SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET DOSTARCZA NA CAŁY ŚWIAT 
SWOJE CZĘŚCI ZAMIENNE I ZESTAWY NAPRAWCZE.

Nowy układ graficzny to połączenie 
nowoczesności i sprawdzonych roz-
wiązań. Aby podkreślić wysoką jakość 
dostarczanych produktów, na opakowa-
niach umieszczone są wysokiej jakości 

realistyczne zdjęcia. Nowością jest poja-
wienie się na pudełkach marki paraso-
lowej – Schaeffler, która została wyeks-
ponowana i usytuowana nad zdjęciami 

produktów.
Na każdym opakowaniu znajduje się 
pasek, ułatwiający dystrybutorom 
oraz mechanikom szybką identyfika-

cję danej marki produktowej. Żółty 
pasek oznacza markę LuK, zielony 
- markę INA, natomiast czerwony 
– FAG. Ponadto, nazwę produktu 
opisano w dziesięciu językach.
- Wysoka jakość w każdym 

szczególe – od sprzęgła po 
wszystkie niezbędne śrubki znajdujące 
się w wielu naszych zestawach. Dokład-
nie ten wysoki standard jakości wyraża 
nasz nowy wzór opakowań - podkreśla 
Rouven Daniel, Dyrektor marketingu 
i komunikacji w Schaeffler Automoti-

ve Aftermatket. I dodaje: – Ponadto od 
1 stycznia 2018 roku poprzez utworze-
nie nowej samodzielnej dywizji, nasza 
organizacja Automotive Aftermarket 
zbliżyła się do Grupy Schaeffler. Teraz 
nasza marka parasolowa – Schaeffler, 
będzie wzmacniana poprzez zesta-
wienie jej z dobrze znanymi markami 
produktowymi. Jednocześnie dokłada-
my wszelkich starań, aby nasze marki 
produktowe oraz kojarzone z nimi cechy 
były nadal rozpoznawalne wśród me-
chaników i dystrybutorów.
Zgodnie ze strategią zrównoważonego 
rozwoju „Odpowiedzialność za jutro”, 
Schaeffler stawia na właściwy dobór 
materiałów i produkcję nowych opako-
wań dbając o wysokie standardy ochro-
ny środowiska. Dzięki temu wszystkie 
nowe opakowania są łatwe do utylizacji 
i recyklingu.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
NIS 73647 - Nagrzewnica (398x189x35mm, rurki fi 22 mm) SCANIA 4 BUS; VOLVO B 6, B 7 D6A180-TD63E 11.91- 
NIS 71926  - Nagrzewnica MAN TG-A (02-), MAN TG-L (05-), MAN TG-M (05-), MAN TG-S (07-), MAN TG-X (07-)  
NIS 71301 - Nagrzewnica DAF 65 CF (98-), DAF 75 CF (98-), DAF 85 CF (98-), DAF 95 XF (97-), DAF F 65 (93-), DAF F 75 (92-), DAF F 85 (92-), DAF XF 95 (02-), GINAF X-SERIES  (97-) 



PORADY NISSENS 
W ZAKRESIE MONTAŻU 
DMUCHAW KABINOWYCH 
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dmuchawy, aby sprawdzić działanie 
klap sterujących przepływem powie-
trza w układzie nawiewów, a jeżeli są 
uszkodzone, powinno się je naprawić lub 
wymienić ich napęd, w przypadku klap 
nastawianych silniczkami elektryczny-
mi, gdyż mają one wpływ na prawidłowe 
sterowanie przepływem w układzie na-
wiewów. Należy zresetować układy elek-
troniczne auta, jeżeli to konieczne.

• Jeżeli układ klimatyzacji jest odgrzybia-
ny lub oczyszczany środkami płynnymi 
lub w aerozolach, należy uważać, aby nie 
zalać dmuchawy, gdyż może to spowodo-
wać jej awarię.

• Podczas montażu dmuchawy należy 
ostrożnie dokręcać śruby mocujące, aby 
nie uszkodzić plastikowych elementów 
dmuchawy, a jednocześnie aby dmucha-
wa nie poluzowała się podczas pracy.

PORADY NISSENS W ZAKRESIE 
EKSPLOATACJI DMUCHAW KABINOWYCH
Przestrzegając kilku zasad, można unik-
nąć awarii dmuchawy i wydłużyć okres jej 
eksploatacji:
• należy pamiętać o wymianie filtra kabi-

nowego. W warunkach silnego zapylenia 
może być konieczne skrócenie czasu 
pomiędzy wymianami filtra kabinowego;

• nie należy dopuszczać do zawilgocenia 
dmuchawy – nieprawidłowe mycie na-
tryskowe może prowadzić do dostania się 
wody do przedziału i silnika dmuchawy;

• należy unikać stosowania środków 

czyszczących oraz odkażających bezpo-
średnio na dmuchawę;

• usterki układu elektrycznego pojazdu 
mogą mieć wpływ na żywotność dmu-
chawy, dlatego zaleca się niezwłoczne 
usunięcie ew. awarii układu elektryczne-
go auta. 

TYPOWE USZKODZENIA DMUCHAW, ICH 
DIAGNOZA ORAZ NAPRAWA
Dmuchawa nie działa po włączeniu, nieza-
leżnie od wybranej prędkości obrotowej
• Sprawdzić bezpiecznik odpowiedzialny 

za dmuchawę, jeżeli jest spalony – wy-
mienić na nowy o tych samych parame-
trach.

• Sprawdzić czy wtyczka dmuchawy jest 
podłączona prawidłowo.

• Sprawdzić czy wirnik dmuchawy nie jest 
zablokowany przez ciało obce.

• Po podłączeniu do komputera diagno-
stycznego sprawdzić czy dmuchawa nie 
generuje błędu.

Dmuchawa nie pracuje we wszystkich 
wymaganych zakresach prędkości 
• Jeden lub kilka rezystorów jest uszko-

dzonych.
• Jeżeli rezystor jest integralną częścią 

dmuchawy, cała dmuchawa musi zostać 
wymieniona.

Dmuchawa pracuje głośno
• Jeżeli uszkodzenie mechaniczne – ko-

nieczna wymiana na nową dmuchawę.
• Skrzywiony wirnik dmuchawy – koniecz-

na wymiana wirnika lub dmuchawy.
• Zużyte szczotki silnika (hałas/piski 

w trakcie pracy) – konieczna wymiana 
na nową dmuchawę.

Dmuchawa pracuje zbyt wolno lub nierówno
• Szczotki silnika są zużyte – konieczna 

wymiana na nową dmuchawę.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NALEŻY OSTROŻNIE PRZENOSIĆ 
ORAZ TRZYMAĆ DMUCHAWĘ PODCZAS 
MONTAŻU. SZCZEGÓLNIE JEJ WIRNIK 
JEST ELEMENTEM DELIKATNYM, 
ŁATWO JEST GO USZKODZIĆ LUB 
POZBAWIĆ WYWAŻENIA. 
• Uszkodzony lub niewyważony wirnik bę-

dzie powodował głośną pracę dmuchawy, 
wibracje, a w skrajnym przypadku awarię 
dmuchawy.

• Uwaga! Należy upewnić się przed mon-
tażem, że w dmuchawie nie pozostała 
torebka ze środkiem higroskopijnym 
wkładanym do pudełka z dmuchawą.

• Należy sprawdzić stan filtra przeciwpył-
kowego (jeżeli występuje), w przypadku 
znacznego zabrudzenia należy wymie-
nić filtr na nowy. Zapchany filtr kabinowy 
uniemożliwia prawidłowy przepływ 
powietrza przez dmuchawę oraz system 
nawiewów, utrudnia warunki pracy 
dmuchawy, zwiększa jej zużycie oraz 
skraca trwałość. Należy usunąć pył, brud, 
liście oraz wszelkie inne zanieczyszcze-
nia z przedziału dmuchawy i kanałów 
nawiewów.

• Należy upewnić się, że wymieniane 
części elektryczne są zgodne z instalacją 
elektryczną auta oraz sprawdzić, czy 
instalacja działa prawidłowo, zgodnie 
z wytycznymi producenta auta. Należy 
sprawdzić bezpieczniki, w tym bezpiecz-
nik dmuchawy oraz wymienić na prawi-
dłowy nowy, jeżeli jest spalony. Należy 
sprawdzić stan wtyczki (złącza) dmu-
chawy. Jeżeli wtyczka jest nadtopiona, 
uszkodzona lub styki są skorodowa-
ne, należy ją wymienić na nową. 
Należy także sprawdzić stan 
opornicy dmuchawy znajdującej 
się w samochodzie (jeżeli wystę-
puje), a jeżeli nie działa, należy 
ją wymienić na nową. Nissens 
sugeruje także, przed wymianą 
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Jazda z niedopompowanymi oponami 
zwiększa zużycie paliwa, a usterki opon 
to przyczyna około 30% awarii pojaz-
dów ciężarowych. Tymczasem w 85% 
przypadków utrata ciśnienia w oponie 
zaczyna się od drobnej nieszczelności, 
którą można wykryć za pomocą systemu 
OptiTire. 

NIE TRAĆ CZASU NA PRZESTOJE: 
-  rzadsze awarie i krótszy czas 

przestojów; 
-  maksymalizacja okresu użytkowania 

opony; 
-  instalacja możliwa w pojazdach 

ciężarowych, przyczepach, autobusach 
i samochodach terenowych. 

SYSTEM NOWEJ GENERACJI 
MONITOROWANIA CIŚNIENIA 
W OPONACH:
-  kompletne rozwiązanie dla naczep 

lub przyczep do samochodów 
ciężarowych;

-  wczesne ostrzeganie 
o nieprawidłowych wartościach 
ciśnienia i temperatury; 

-  wczesne wykrywanie 
niedopompowanej opony;

-  zewnętrzny moduł OptiTire zapewnia 
łatwą modernizację bez konieczności 
zdejmowania koła; 

-  ostrzeżenia wyświetlane na desce 
rozdzielczej za pośrednictwem 
systemu WABCO SmartBoard lub 
aplikacji OptiLink;

-  dyspozytor otrzymuje informacje 
za pośrednictwem Transics TX-
TRAILERGUARD. 

JAK TO DZIAŁA? 
1. Kierowca otrzymuje ostrzeżenie 
o nieprawidłowym ciśnieniu w oponie za 
pośrednictwem kontrolki na desce roz-
dzielczej, systemu WABCO SmartBoard 
lub na swój telefon komórkowy dzięki 
aplikacji OptiLink.
2. Kierowca może dopompować oponę 
lub spuścić z niej powietrze w odpowied-
nim czasie, co zmniejsza ryzyko wypad-
ków i dodatkowych kosztów związanych 
z przestojami w pracy, bądź zwiększo-
nym zużyciem paliwa. 

WABCO OPTITIRE TO SYSTEM NOWEJ GENERACJI, SŁUŻĄCY DO KONTROLI CIŚNIENIA 
W OPONACH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, PRZYCZEP, NACZEP I AUTOBUSÓW, 
ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE PO TO, BY OBNIŻYĆ KOSZTY UTRZYMANIA FLOTY 
I POPRAWIĆ JEJ BEZPIECZEŃSTWO. 

NOWOCZESNY SYSTEM 
KONTROLI MIERZENIA 
CIŚNIENIA W OPONACH 

Przykładowe indeksy  w Katalogu Online
960 731 011 0 
960 731 801 0
960 731 802 0
960 731 816 0

PRODUKT MOŻNA ZAMÓWIĆ WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH INTER CARS LUB 
ZA POŚREDNICTWEM KATALOGU ONLINE. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 
TELEFONU +48 669 983 877. 
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SOLIDNE I NIEZAWODNE
OŚWIETLENIE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH MUSI WYTRZYMAĆ OGROMNE 
OBCIĄŻENIA, BYĆ WYDAJNE I ZAPEWNIAĆ DOSKONAŁĄ WIDOCZNOŚĆ. CHARAKTER 
PRACY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH WYSTAWIA JE I ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA 
EKSTREMALNE PRÓBY. W TAKICH SYTUACJACH TYLKO ROZWIĄZANIA O ZNAKOMITYCH 
PARAMETRACH I WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI ZAPEWNIĄ DOSKONAŁE OŚWIETLENIE DROGI.

ności na wstrząsy żarówki Truckstar Pro 
zaliczyły test wibracyjny, którego nie jest 
w stanie przejść 90% produktów standar-
dowych. 
Poza innowacyjnymi żarówkami Truckstar 
Pro firma OSRAM oferuje także tradycyjne 
żarówki będące oryginalnymi częściami 
zamiennymi – serię Original. To opłacalne 
rozwiązanie dla wszystkich standardo-
wych wymagań w sektorze 24 V.
Oprócz oferty halogenowych źródeł świa-
tła, w portfolio OSRAM można znaleźć 
także rozwiązania ksenonowe. 
W zależności od preferencji do wyboru są 
lampy wyładowcze o wyjątkowej trwało-
ści, niebieskawej barwie światła, a także 
emitujące większą ilość światła. Ksenony 
Xenarc Ultra Life mogą działać cztero-
krotnie dłużej niż standardowa lampa, 
produkty rodziny Xenarc Cool Blue Intense 
szczególnie zadowolą tych klientów, któ-
rym zależy na indywidualnym wyglądzie 
reflektorów. Dzięki specjalnej mieszance 
gazów, lampa ta wytwarza wyjątkowe, nie-
bieskawe światło, które sprawia, że pojazd 
jest lepiej widoczny dla innych kierowców. 
Z kolei lampy ksenonowe Xenarc Night 
Breaker Laser to zasięg nawet do 250 m i do 
200% jaśniejsze światło. Takie parametry 
w parze z bielszą barwą światła (do 20%) 
umożliwią kierowcom szybszą reakcję na 
niebezpieczeństwo podczas jazdy.

Firma OSRAM oferuje także samochodowe 
źródła światła marki Neolux. Obecna oferta 

Firma OSRAM oferuje kierowcom samocho-
dów ciężarowych i menedżerom flot szero-
ką gamę źródeł światła o podwyższonych 
parametrach. Tym samym wszystkie roz-
wiązania oświetleniowe nie tylko spełniają 
najwyższe wymagania producentów pojaz-
dów komercyjnych, oferując jakość OEM, 
lecz także przekraczają normy europejskie.

Dzięki opatentowanej przez inżynierów 
firmy OSRAM technologii jednoskrętki 
udało się nie tylko dwukrotnie zwiększyć 
trwałość, lecz także znacznie zwiększyć 
ilość i wydłużyć zasięg światła reflekto-
rów. Żarówki OSRAM Truckstar Pro, bo 
o nich mowa, kierują nawet do 100% więcej 
światła na drogę w porównaniu z kon-
wencjonalnymi żarówkami. Wytwarzają 
bardziej jednorodne światło, dzięki czemu 
wiązka światła jest skupiona i znacznie 
lepiej oświetla nawierzchnię. Widoczne są 
nawet bardzo oddalone fragmenty drogi, 
w szczególności te w najważniejszej jej 
części – pomiędzy 50 a 100 m przed samo-
chodem. Jednocześnie dzięki technologii 
jednoskrętki granica pomiędzy światłem 
i ciemnością jest ostrzejsza i bardziej za-
uważalna. Pozwala to na dokładniejsze 
ustawienie reflektorów, co także ma wpływ 
na lepsze oświetlenie drogi. Technologia 
jednoskrętki (Single-Coil), która sprawia, 
że można uniknąć tzw. gorących punk-
tów, pozwoliła uzyskać ponad dwukrotnie 
dłuższą trwałość niż w przypadku żarówek 
standardowych. Dzięki wyjątkowej odpor-

ksenonów – Xenon Standard 35 W – obej-
muje lampy produkowane w Niemczech 
według najwyższych standardów jako-
ściowych, które są zgodne z normą ECE 
R99 i mogą być stosowane ze wszystkimi 
dostępnymi na rynku statecznikami. Na-
tomiast 24-woltowe żarówki halogenowe 
Neolux, dostępne w najpopularniejszych 
typach, zapewniają dobrą widoczność 
wszystkim kierowcom pojazdów wagi 
ciężkiej bez względu na warunki jazdy. 
Produkowane są ściśle według niemiec-
kich standardów jakości, zgodnie z ECE 
R37, a dzięki ciągłemu monitoringowi stan-
dardów i procesów produkcyjnych, klienci 
otrzymują najwyższą jakość i zaawan-
sowaną technologię. Wszystkie żarówki 
reflektorowe posiadają filtr UV – to bardzo 
ważna cecha, wyróżniająca je spośród 
innych tego typu produktów dostępnych 
na rynku.
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KOSZTY FLOTOWE POD 
SZCZEGÓLNYM NADZOREM 
Od kilkudziesięciu lat dział olejowy 
Shell ściśle współpracuje z klientami 
z branży transportowej, aby pomóc im 
zidentyfikować możliwości zmniej-
szenia kosztów eksploatacyjnych, przy 
jednoczesnym spełnianiu wysokich 
standardów w zakresie niezawodności, 
bezpieczeństwa i zgodności z normami 
środowiskowymi. Eksperci skupiają się 
przede wszystkim na dwóch głównych 
obszarach – doborze środków smarnych 
i efektywnym zarządzaniu całym cy-
klem użytkowania olejów oraz smarów. 
Według specjalistów Shell dobór odpo-
wiednich środków smarnych, efektywne 
stosowanie tych produktów oraz połą-
czenie z dedykowanymi usługami, może 
wydłużyć okres użytkowania pojazdów 
i ograniczyć liczbę awarii, jednocześnie 
obniżając całkowity budżet przeznaczo-
ny na utrzymanie ruchu nawet o 30%. 

- Nieplanowane przestoje choćby jednej 
ciężarówki mają niekorzystny wpływ 
na efektywność i rentowność biznesu 
transportowego. Dzięki doborowi od-
powiednich środków smarnych firmy 
mogą mieć pewność, że ich sprzęt jest 
należycie chroniony, nawet podczas 

pracy przy maksymalnym obciążeniu. 
Z naszych obserwacji wynika, że użyt-
kownicy pojazdów są już dobrze wyedu-
kowani, jeśli chodzi o dobór olejów silni-
kowych, zwracają uwagę na odpowied-
nie dopuszczenia, które są wymagane 
przez producentów pojazdów. Niestety 
nie wygląda to już tak dobrze w przypad-
ku olejów przekładniowych. Wystarczy, 
że na etykiecie danego oleju widnieje 
informacja, że jest on przeznaczony do 
osi i mostów – to przekonuje wielu użyt-
kowników do zakupu tańszego oleju. 
A taki wybór niesie za sobą negatywne 
konsekwencje. Bo im trudniejsze są wa-
runki pracy, tym większa powinna być 
częstotliwości wymiany środka smar-
nego niskiej jakości. Dużo osób jednak 
tak nie robi, bo wtedy korzystanie z tań-
szego oleju przestaje się opłacać. Dlatego 
zanim menedżerowie czy właściciele 
flot transportowych podejmą decyzje 
o wyborze odpowiedniego oleju przekła-
dniowego, zachęcam do skorzystania 

z bezpłatnych narzędzi internetowych, 
takich jak Shell LubeMatch, które udzie-
lą odpowiedzi na pytanie dotyczące 
doboru oleju do konkretnego modelu 
lub skonsultowania się z działem tech-
nicznym Shell Lubricants – powiedział 
Robert Gałkowski, ekspert techniczny 
Shell Polska. 

SYNTETYKI NUMEREM 1
Syntetyczne oleje przekładniowe są naj-
lepszym wyborem – zgadzają się co tego 
eksperci rynku i producenci pojazdów. 
Dzięki ich stosowaniu oszczędza się na 
kosztach eksploatacji ciężarówek, nie 
zanieczyszcza się tak bardzo środowi-
ska, ogranicza liczbę dolewek (o ile jest 
to konieczne), a co za tym idzie zwiększa 
się czas dostępności pojazdów. Przykła-
dem takiego środka smarnego jest Shell 
Spirax S6 AXME 75W-90.
To wyjątkowy olej prze-
dłużający żywotność 
najnowszych układów 
przeniesienia napędu 
pracujących pod dużym 
obciążeniem oraz zapew-
niający oszczędność paliwa. 
Formulacja zawierająca bazowy 
olej syntetyczny oraz nowoczesny 
i unikalny pakiet dodatków uszla-
chetniających poprawia smarowanie 
układu jezdnego, zapewnia pracę w ni-
skich temperaturach oraz znacznie 
wydłuża żywotność podzespołów i okres 
między wymianami. Shell Spirax S6 
AXME 75W-90 spełniający normę GL-5, 
został zaakceptowany przez wielu wio-
dących producentów jako olej na wydłu-
żone przebiegi. 

Warto dodać, że wybór odpowiedniego 
produktu jest uzależniony od różnych 
czynników: mechanicznych, eksplo-
atacyjnych i środowiskowych. Ponadto 

ŚRODKI SMARNE, MIMO ŻE STANOWIĄ JEDYNIE MAŁĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW ŁĄCZNYCH 
UTRZYMANIA FIRM, MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA RENTOWNOŚĆ PROWADZONEGO 
BIZNESU. Z SZACUNKÓW EKSPERTÓW SHELL LUBRICANTS WYNIKA, ŻE W OSTATNICH LATACH 
FIRMA ZAPEWNIŁA SWOIM KLIENTOM FLOTOWYM 21 MILIONÓW DOLARÓW OSZCZĘDNOŚCI. 

JAKO ŹRÓDŁA OSZCZĘDNOŚCI 
W TRANSPORCIE

OLEJE I SMARY 
56 PRODUKTY

Sławomir Koniec, 
Specjalista ds. 
Produktu 
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pojęcie olej przekładniowy kryje za sobą 
wiele znaczeń oraz zastosowań (ATF, 
MT, UTTO, czy CVT). Shell, odpowiadając 
na oczekiwania rynku, ma w swojej ofer-
cie szeroką gamę olejów syntetycznych 
i mineralnych spełniających wyśru-
bowane normy oraz posiadających do-
puszczenia i aprobaty wiodących produ-
centów podzespołów przekładniowych. 
Produkty Shell Spirax wyróżniają się 
wyjątkowymi właściwościami smarny-
mi oraz zapewniają wysoką sprawność 
i niezawodność przekładni. 

KIEDY BŁĘDY 
PRZYNOSZĄ STRATY 

W międzynarodowym bada-
niu przeprowadzonym na 
zlecenie Shell, ponad 50% 
operatorów flot przyznało, 

że błędy w zakresie 
gospodarki sma-

rowniczej dopro-
wadziły do awarii 
pojazdów. Jeden 
na trzech respon-
dentów szacuje, 
że nieplano-
wane przestoje 
przyniosły jego 
przedsiębiorstwu 
straty w wyso-
kości ponad 100 
tysięcy dolarów 
w ciągu 3 lat.

Gdy przewoźnicy poszukują 
oszczędności, często jednym 
z obszarów, w którym dążą 
do obniżenia kosztów, są 
oleje i smary. Powszech-
nym punktem wyjścia 
w tej kalkulacji jest cena 
za litr czy kilogram środka 
smarnego. Przedsiębiorcy 
zapominają o tym, że naj-
istotniejszy w tym rachunku 
jest koszt eksploatacji pojazdu, 
czyli wydatki przeznaczone na 
utrzymanie pojazdu w ruchu. 
Praktyka pokazuje, że najefek-
tywniejszym kosztowo rozwią-
zaniem jest stosowanie wyso-
kiej jakości środków smarnych, 
które zapewniają dłuższe okresy 
między wymianami i chronią 
pojazdy we wszystkich warunkach, 
pomagając ograniczyć nieplanowane 
przestoje co w efekcie pozwala obniżyć 
koszty utrzymania.
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JAK ZRODZIŁ SIĘ POMYSŁ 
ZAŁOŻENIA WARSZTATU?
Pracowałem z ojcem i jego wspólnikiem 
przy meblach i transporcie, mieliśmy 
problem z serwisowaniem naszego ta-
boru, gdyż 11-12 lat temu w Elblągu były 
tylko dwa warsztaty zajmujące się cię-
żarówkami. Akurat obok nas była hala 
na sprzedaż – to budynek, w którym się 
znajdujemy. Skorzystaliśmy z tej okazji 
i w 2007 r. otworzyliśmy warsztat na-
prawiający pojazdy użytkowe, którego 
zostałem współwłaścicielem.  
Rozpoczęliśmy pracę z dwoma pra-
cownikami, ale już w pierwszym roku 
działalności zatrudnialiśmy czterech, 
gdyż klientów i pracy mieliśmy coraz 
więcej. Wówczas obsługiwaliśmy wy-
łącznie ciężarówki Mercedes-Benz, gdyż 
kolega, z którym otwieraliśmy warsztat, 
specjalizował się w samochodach tej 
marki. Stopniowo zdobywaliśmy wiedzę 
i zaczęliśmy przyjmować do naprawy 
pojazdy innych marek. Po 11 latach dzia-
łalności zatrudniamy 16 osób, w tym 10 
mechaników. Obecnie w naszym warsz-
tacie pod dachem możemy zmieścić 8 
ciągników siodłowych lub 4 całe składy. 

CO MUSI SIĘ ZADZIAĆ, 
ŻEBY WARSZTAT 
ZATRUDNIAJĄCY DWIE 
OSOBY PRZEISTOCZYŁ SIĘ 
W ZAKŁAD Z 16-OSOBOWYM 
ZESPOŁEM? 
Nie ma na to recepty. Trzeba wyznaczyć 
sobie cel i do niego dążyć. Warto posta-
wić na ludzi, bo to oni stanowią trzon 
firmy. Przez lata działalności przewi-
nęło się przez warsztat wielu pracow-
ników, ale tych 10 mechaników to stała 
ekipa, która pracuje ze mną już wiele 
lat. W tej chwili poszukujemy kolejnego 
elektryka i mechanika, ale trudno jest 
pozyskać dobrych fachowców. 

JAK DŁUGO WARSZTAT 
NALEŻY DO SIECI 
Q-SERVICE TRUCK?
W sieci jesteśmy od siedmiu lat. Od 
rozpoczęcia działalności współpra-
cowaliśmy z Inter Cars. Przyjechał 
do nas przedstawiciel sieci, która 
wówczas była jedną z największych, 
i zaproponował przystąpienie. Od razu 
wyraziliśmy zgodę, bo wiedzieliśmy, 
że to może nam dodać skrzydeł i przy-
czynić się do rozwoju firmy. Dzięki sieci 
możemy się rozwijać, poznawać nowe 
rozwiązania i technologie napraw. Na 
spotkaniach członków sieci wymie-
niamy się doświadczeniami i uczymy 
od warsztatów, które są na rynku wiele 
lat. My, jako 11-letni, stosunkowo młody 
warsztat, czasami nawet nie wiemy, że 
powstają nowe usługi i pojawiają się na 
rynku specjalistyczne narzędzia. Jako 
pojedynczy warsztat nie mielibyśmy 
dostępu do takiej wiedzy, jaką dzięki 
przynależności do sieci, możemy pozy-
skać. Ponadto Inter Cars organizuje dla 
nas szkolenia w korzystnych cenach 
i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 
Przykładam dużą wagę do wiedzy, więc 
wysyłam mechaników na szkolenia 
kilka razy w roku. 

JAKIEGO ZAKRESU USŁUG 
OCZEKUJĄ PANA KLIENCI?
Zakres usług dostosowujemy do potrzeb 
naszych klientów. Głównie obsługujemy 
pojazdy firm transportowych posiadają-
cych od 5 do 20 samochodów i to są nasi 
stali klienci. Dysponują oni najczęściej 
pojazdami marki Mercedes-Benz, a tak-
że MAN i DAF. W przypadku taboru mię-
dzynarodowego, pojazdy są stosunkowo 
młode – od 2 do 8 lat – wystarczają 
więc szybkie przeglądy eksploatacyjne. 
Pozostali klienci to firmy transportowe 
mające jedno lub dwa auta, które przy-
jeżdżają do nas, jeśli coś się popsuje. 
Nasz zakres usług jest bardzo szeroki 
– od napraw mechanicznych, wulkani-
zacyjnych, diagnostyki komputerowej 

CIĘŻARÓWKI 
Z OSOBÓWKAMI
WŁAŚCICIELE CIĘŻARÓWEK MAJĄ TEŻ 
PRYWATNE LUB SŁUŻBOWE AUTA OSOBOWE 
I CHĘTNIE SERWISUJĄ WSZYSTKIE SWOJE 
POJAZDY W JEDNYM WARSZTACIE 
– MÓWI ŁUKASZ WIŚNIEWSKI, WŁAŚCICIEL 
AUTODAS Z ELBLĄGA. 

SIECI SERWISOWE

Dane kontaktowe: 
Autodas

82-300 Elbląg, ul. Mazurska 5E 
tel.(+48) 607-612-882 
fax (55) 234-20-18
e-mail: biuro@autodas.pl
www.autodas.pl 
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Naprawiamy też mechaniczne i automa-
tyczne skrzynie biegów pojazdów marki 
Mercedes oraz skrzynie zautomatyzowa-
ne w MAN-ach. Z napraw skrzyń biegów 
szkolimy się w Inter Cars i jeśli mamy 
kłopot fachowcy nam pomagają. Istnieje 
nawet taka możliwość, że można skrzy-
nię wymontować i pojechać z nią do 
Inter Cars, gdzie zostanie ona rozebrana, 
naprawiona i sprawdzona na hamowni. 
Jeszcze nie korzystaliśmy z tej możliwo-
ści, ale ponieważ nowe typy skrzyń są 
coraz bardziej skomplikowane, zapewne 
wypróbujemy i taką opcję. 

KTO JEST WASZYM 
DOSTAWCĄ CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH?
Większość części kupujemy w Inter 
Cars. W transporcie liczy się czas i już 
o 7 rano odbieramy pierwszą dostawę. 
Dostawy z Inter Cars mamy cztery 
razy dziennie, oprócz tego zatrudnia-
my własnego zaopatrzeniowca, bo jak 
wiadomo, zdarzają się też sytuacje nie-
przewidziane. Nasz dostawca przywozi 
części nawet kilka razy dziennie. Mamy 
też swój magazyn z podstawowymi 
częściami typu tarcze, klocki, filtry czy 
oleje. Obsługujemy wszystkie marki 
pojazdów, więc potrzebujemy różnorod-
nych części i trudno je zmieścić w na-
szym magazynie. 

PODOBNO 
WSPÓŁPRACUJECIE 
Z WOJSKIEM?
Dwa lata temu obsługiwaliśmy pojazdy 
dla wojska, ale tam wygrywa stawka 
za roboczogodzinę, która jest dla nas 
za niska. Ale jesteśmy podwykonawcą 
różnych firm gwarancyjnych obsługują-
cych pojazdy, m.in. San Duo, która mo-
dernizuje pojazdy różnych marek, jak: 
Star, MAN czy BRDM. Na zlecenie San 

SIECI SERWISOWE

i obsługi klimatyzacji po drobne na-
prawy blacharsko-lakiernicze. Świad-
czymy też usługi w zakresie serwisów 
pogwarancyjnych i sprzedaży części za-
miennych. W przypadku usług blachar-
sko-lakierniczych i napraw elementów 
układu wtryskowego  współpracujemy 
z podwykonawcami. 
Robimy naprawy główne silników, 
skrzyń biegów i mostów napędowych. 
Co prawda, w transporcie dalekobież-
nym coraz rzadziej przeprowadza się 
remonty główne silników, ale naszymi 
klientami są również firmy posiada-
jące pojazdy ze specjalistycznymi 
zabudowami, jak dźwigi, podnośniki 
koszowe czy żurawie. Firmy te inwe-
stują w sprzęt i chcą go utrzymywać 
w wysokiej sprawności, szczególnie 
w przypadkach, gdy mają pojazdy nie 
najmłodsze. W sprzęcie specjalistycz-
nym też zdarzają się pojazdy odnowione 
przez firmę San Duo, które regularnie 
serwisujemy. 
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Duo naprawialiśmy w ramach napraw 
gwarancyjnych wojskowe opancerzo-
ne pojazdy rozpoznawczo-patrolowe 
BRDM. W jednym z nich naprawialiśmy 
układ hamulcowy, a w drugim nierów-
nomiernie pracujący silnik. BRDM jest 
napędzany 4-suwowym, 8-cylindrowym 
silnikiem w układzie V z zapłonem 
iskrowym. 

JAKIE POSIADACIE 
AUTORYZACJE?
Posiadamy autoryzację na obsługę 
naczep firmy Feber, obsługę osi Mer-
cedes, zrobiliśmy też wszystkie szko-
lenia wymagane do autoryzacji przez 
Knorr-Bremse i Wabco. Nawiązaliśmy 
współpracę ze znajdującym się w pobli-
skim Malborku warsztatem GC Service, 
należącym zresztą również do sieci 
Q-Service Truck, specjalizującym się 
w naprawach pneumatycznych ukła-
dów hamulcowych. Jeśli stwierdzimy, 
że uszkodzony jest np. zawór pneuma-
tyczny, jego naprawę lub wymianę robi-
my w Malborku. W przyszłości chcemy 
uzyskać autoryzacje producentów osi.  

DLACZEGO KLIENCI 
WYBIERAJĄ WASZ 
WARSZTAT?
Nasze główne atuty to duży warsztat, 
szybkość napraw, wiedza i doświadcze-
nie mechaników, wysoka jakość usług 
oraz konkurencyjne ceny. Mamy liczne 
grono stałych klientów i wielu z nich 
zgłosiło się do nas z tzw. polecenia. 
Mamy stronę w internecie, wizytówkę 
w Google, profil na Facebooku, więc 
nawet nie musimy się ogłaszać. Zdo-
bywamy klientów wysokim poziomem 
usług i co jest dla nas ważne – klienci 
nie odchodzą od nas, a wręcz przeciw-
nie klientów nam przybywa.  
W Elblągu nie ma autoryzowanych 

serwisów ciężarówek. Najbliższe są 
w Gdańsku i Olsztynie, czyli oddalone 
od nas o 60-120 km. Klienci nie zawsze 
chcą tam jechać. Dla nich ważna jest 
stawka za roboczogodzinę, która w au-
toryzowanych serwisach potrafi być 2-3 
razy wyższa od naszej. Ponadto autory-
zowane serwisy korzystają z drogich, 
oryginalnych części zamiennych, a my 
stosujemy wysokiej jakości zamienniki, 
które są trochę tańsze. Na przeglądzie 
u nas można więc trochę zaoszczędzić. 
Posiadamy też samochód serwisowy 
i awarie pojazdów naszych najlepszych 
klientów naprawiamy w drodze – rów-
nież za granicą. Dla mnie najważniejsze 
jest zadowolenie klienta, dlatego nie 
możemy zostawić go w potrzebie. 

CZY WAŻNE JEST DLA 
PANA WYPOSAŻENIE 
WARSZTATOWE?
Hołduję zasadzie najpierw szkolenia, 
potem sprzęt, ale to idzie w parze. Po-
siadamy kilka testerów diagnostycz-
nych, jak Bosch KTS Truck i TEXA, 
mamy też interfejsy diagnostyczne do 
obsługi Mercedesa i MAN-a. Do obsługi 
nowoczesnych samochodów potrzeba 
coraz więcej specjalistycznego sprzę-
tu, czy to do wymiany uszczelniaczy, 
czy wymiany piast, a nawet klocków 
i tarcz hamulcowych. Te specjalistycz-
ne narzędzia skracają czas naprawy 
i gwarantują jej poprawność. Staramy 
się wyposażać warsztat w najnowsze 
urządzenia. Między innymi temu służą 
spotkania regionalne czy ogólnopolskie 
sieci, w trakcie których wymieniamy 
się informacjami i doświadczeniami. 
O nowościach w wyposażeniu warsz-
tatowym dowiadujemy się również na 
szkoleniach produktowych. Taką nowo-
ścią jest maszyna do dynamicznej wy-
miany oleju w automatycznych skrzy-

niach biegów, ale na razie stosujemy ją 
w autach osobowych i dostawczych. 
Nie wykorzystywaliśmy jej jeszcze 
w autach ciężarowych, chociaż niektó-
rzy już to robią. W przyszłym roku kupi-
my urządzenie do ustawiania geometrii 
w ciężarówkach. 

W JAKIM 
KIERUNKU BĘDZIE 
PAN ROZWIJAŁ FIRMĘ?
Obecnie zajmujemy się modernizacją 
hali warsztatowej, by dostosować ją do 
obowiązujących standardów, zbliżonych 
do autoryzowanych serwisów. Mamy 
wykupioną powierzchnię biurową 
200 m.kw. i zamierzamy w przyszłym 
roku oddać do użytku profesjonalne 
biuro obsługi klienta z poczekalnią. 
Nieustannie poszukujemy też nowinek 
w zakresie wyposażenia warsztato-
wego. Na spotkaniu regionalnym sieci 
poznaliśmy urządzenie telematyczne 
Texa eTruck, za pomocą którego można 
przeprowadzać zdalną diagnozę pojaz-
du. Jeśli nasi klienci wyrażą zaintereso-
wanie, być może będziemy się rozwijać 
również w tym kierunku, tym bardziej, 
że w nowych pojazdach z dużą ilością 
czujników bardzo często pojawiają się 
usterki, których niedoświadczeni kie-
rowcy nie są w stanie zdiagnozować. 
Taka telematyczna usługa zwiększy 
naszą konkurencyjność.    

CZY WARTO PROWADZIĆ 
WARSZTAT CIĘŻAROWY 
I OSOBOWY?
Na pewno warto. Dzięki zróżnicowanej 
grupie klientów nie odczuliśmy tak 
bardzo skutków kryzysu transportowe-
go z 2009 r., gdyż pomogły nam wpływy 
z warsztatu naprawiającego auta oso-
bowe. Zresztą, naprawa aut osobowych 
w zakresie naszych usług znalazła się 
trochę przez przypadek. Właściciel 
sąsiedniego warsztatu zrezygnował 
z prowadzenia działalności i żeby nie 
wpuszczać nikogo obcego na nasz te-
ren, w 2009 r. przejęliśmy ten warsztat. 
A tam naprawiano auta osobowe. Klien-
tom to się nawet spodobało, bo ci, co 
mają ciężarówki, mają też prywatne lub 
służbowe auta osobowe i chętnie serwi-
sują wszystkie swoje pojazdy w jednym 
warsztacie. Dla nas to też była korzyść, 
bo klientów przybywało. Obecnie koszty 
niektórych napraw w nowoczesnych 
samochodach osobowych są niemal tak 
wysokie, jak w ciężarówkach. 
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Jest to podyktowane faktem, że montuje 
się je w silnikach z dużym momentem 
obrotowym, poza tym posiadają one 
wiele niezaprzeczalnych zalet w porów-
naniu do wałów odlewanych:

• utwardzone są indukcyjnie, co 
sprawia, że są twardsze niż wały 
odlewane;

• w połączeniu z aluminiową skrzynią 
korbową, która sama w sobie jest 
niskiej sztywności, kuty wał korbowy 
gwarantuje wymaganą sztywność 
silnika; 

• posiadają o wiele wyższą odporność 
na zużycie w porównaniu do wałów 
odlewanych, w szczególności przy 
panewkach głównych i czopie;

• mają znacznie wyższą wytrzymałość 
na zginanie niż wały odlewane;

• kute wały korbowe są z reguły lżejsze 
niż odlewane;

• charakteryzują się dłuższą 
żywotnością;

Kute wały korbowe posiadają znacznie 
większą odporność na pęknięcia spowo-
dowane zmęczeniem materiału. Dzięki 
temu można zapobiec przedwczesnym 
awariom i zagwarantować sprawność 
przy przeciążeniach podczas pracy. 
Ponadto wspomniana wyżej większa 
odporność pozwala na pełne wykorzy-
stanie przewidzianego kolejnego stopnia 
nadwymiaru, bez ryzyka pęknięcia wału 
korbowego.

Montaż odlewanych wałów korbowych, 
w przypadku, jeśli producent silnika 
stosuje kute wały korbowe, jest dużym 
błędem i prowadzi niezaprzeczalnie do 
obniżenia niezawodności i żywotności 
silnika ciężarowego. 

Firma OE Germany, z którą Inter Cars 
współpracuje już od dłuższego cza-
su, jest specjalistą w zakresie części 

konstrukcyjnych i zamiennych do 
samochodów ciężarowych, pojaz-

dów użytkowych, maszyn bu-
dowlanych i rolniczych oraz do 
silników stacjonarnych. Oferta 
obejmuje między innymi bloki 

silników, shortblocki, głowice 
cylindrów, wały korbowe czy 
wałki rozrządu. 

TECHNIKATECHNIKA

WSZYSCY PRODUCENCI SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, M.IN. MERCEDES-BENZ, MAN, 
VOLVO, SCANIA I RENAULT MONTUJĄ W SWOICH SILNIKACH WYŁĄCZNIE KUTE WAŁY 
KORBOWE.

TECHNICZNE ZALECENIA 
PRZY WYBORZE WAŁÓW 
KORBOWYCH

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
01 0300 501000 – wał korbowy MERCEDES OM501 LA
02 0300 083401 – wał korbowy MAN D0834 Common Rail
02 0300 083601 – wał korbowy MAN D0836 Common Rail
02 0300 287600 – wał korbowy MAN D2876 LF
05 0300 130000 – wał korbowy SCANIA DC 13
06 0300 XF1050 – wał korbowy МХ DAF CF85IV/XF105 

Paweł Rupiński, 
Specjalista ds. 
Produktu 
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FIRMA SCHAEFFLER TO PRODUCENT SPRZĘGIEŁ M.IN. DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I AUTOBUSÓW. ZE WZGLĘDU NA TEN FAKT PROWADZIMY SZEREG SZKOLEŃ TEORETYCZNO-
-PRAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAN ELEMENTÓW SPRZĘGŁA Z NASZYMI WSKAZÓWKAMI.

Wykonaliśmy wymianę sprzęgła w jed-
nym z pojazdów firmy przewozowej 
Trans-Kachel z Wrześnicy k. Sławna. Był 
to ciągnik siodłowy Scania seria R z silni-
kiem 420KM. Wymiany dokonano profi-
laktycznie przy przebiegu około 800 000 
km. Wymiany profilaktyczne elementów 
sprzęgła przy takich przebiegach firma 
Trans-Kachel stosuje w celu wyelimi-
nowania tzw. niespodziewanych awarii 
swoich pojazdów.
Pojazd wyposażony jest w zrobotyzowa-
ną skrzynię biegów [zdj.1], której kom-

puter sterujący, po wymianie sprzęgła 
wymaga przyuczeń dla parametrów 
nowego sprzęgła. Jednak w tym ciągniku 
siodłowym przyuczenia dokonywane są 
samoczynnie podczas pierwszej jazdy 
próbnej, bez użycia przyrządu diagno-
stycznego. Dlatego przy wymianie sprzę-
gła skupiliśmy się tylko na weryfikacji 
zużytych części. 
Podczas wymiany elementów sprzęgła 
należy dokonać takiej weryfikacji w celu 
zapobieżenia awarii nowego sprzęgła 
na skutek występujących ewentualnych 
nieprawidłowości w elementach układu 
wysprzęglającego. Układ ten odpowie-
dzialny jest między innymi za tzw. napię-
cie wstępne, czyli permanentny kontakt 
łożyska oporowego z końcówkami sprę-
żyny talerzowej docisku sprzęgła. Brak 
prawidłowego napięcia wstępnego skut-
kuje wycieraniem się końcówek spręży-
ny talerzowej, pierścienia pomocniczego, 
przytwierdzającego do niej łożysko 
oporowe, jak i przedwczesnym uszkodze-
niem łożyska oporowego. Oprócz ele-
mentów układu wysprzęglającego należy 
skontrolować stan powierzchni ciernej 
koła zamachowego. 

Po zdemontowaniu skrzyni biegów pod-
dano weryfikacji elementy sprzęgła i czę-
ści z nim współpracujących. 
Stan powierzchni ciernej koła zamacho-
wego nie posiadał śladów uszkodzeń 
mechanicznych, termicznych oraz 

zużycia eksploatacyjnego [zdj.2]. Koło 
zamachowe zostało tylko oczyszczone 
i odtłuszczone. Okładziny[zdj.3] na tarczy 
sprzęgła nie osiągnęły pełnego zuży-
cia oraz nie nosiły śladów przeciążeń 
cieplnych (mogły być eksploatowane 
przez około 200 000 km), tłumik drgań 
skrętnych też nie posiadał luzów i zuży-
cia. Taki stan tłumika świadczy o prawi-

dłowej pracy silnika oraz prawidłowym 
użytkowaniu pojazdu i funkcjonowaniu 
układu sterującego pracą sprzęgła. Stan 
wielowypustu w piaście tarczy [zdj.4] i na 
wałku sprzęgłowym[zdj.5] nie posiadał 
śladów nadmiernego zużycia. Ponadto 
nie stwierdzono luzów na łożyskowaniu 
wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów. 
Stan powierzchni wałka sprzęgłowego 
współpracującego z łożyskiem podporo-
wym bez śladów zużycia.
Natomiast stwierdzono niewielki luz 
(zużycie) na wielowypuście wewnętrz-
nym tarczy sprzęgła (połączenie piasty 
z tłumikiem drgań skrętnych) [zdj.6, 7], 

co potwierdziło zgłoszony delikatny stuk 
podczas zmiany biegów.
Powierzchnia płyty dociskowej docisku 
sprzęgła bez śladów przeciążeń termicz-
nych i zużycia mechanicznego. W do-
cisku stwierdzono wytarcie końcówek 
sprężyny talerzowej [zdj.8], co wskazy-
wało na zużycie jednego z elementów 

WYMIANA SPRZĘGŁA 
KROK PO KROKU 
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układu wysprzęglającego. Na ten problem 
wskazywała minimalnie podwyższona 
głośność pracy łożyska oporowego. Po 
dokonaniu kontroli elementów układu 
wysprzęglającego stwierdzono luz na 
osi widełek przenoszących siłę załącze-
nia i rozłączenia na łożysko oporowe. 
W związku z powyższym wymieniono 
docisk, tarczę i łożysko oporowe sprzęgła 
oraz oś widełek.
Po wykonaniu montażu części [zdj.9] 
zgodnie z technologią LuK (informacje 
dostępne na portalu REPXPERT, www.
repxpert.pl) i producenta pojazdu, wy-
konano jazdę próbną. Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości, samochód 
został więc dopuszczony do dalszej eks-
ploatacji.
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Po wykonaniu montażu części zgodnie z technologią LuK (informacje dostępne na portalu 
REPXPERT, www.repxpert.pl) i producenta pojazdu, wykonano jazdę próbną. Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości, samochód został więc dopuszczony do dalszej eksploatacji.
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ELEKTRYFIKACJA, AUTONOMICZNA JAZDA I INTEGRACJA Z INTERNETEM 
– TO NAJWAŻNIEJSZE TEMATY PORUSZANE PODCZAS 67. TARGÓW POJAZDÓW 
UŻYTKOWYCH IAA W HANOWERZE. SENSACJĄ STAŁO SIĘ STOISKO IVECO, 
KTÓRE NIE POKAZAŁO ŻADNEGO POJAZDU Z SILNIKIEM DIESLA. IDZIE NOWE! 

Przed branżą pojazdów użytkowych 
stoją trudne zadania i każdy producent 
pojazdów czy podzespołów ma swoją 
koncepcję na ich rozwiązanie. Tymcza-
sem tytuł International Truck of the Year 
otrzymał pojazd napędzany silnikiem 
Diesla – Ford Trucks F-MAX – w zasa-
dzie nieznany w Europie, ale wyjaśnio-
no, że to nagroda światowa. 
Odbywające się co dwa lata targi w Ha-
nowerze to najważniejsza impreza bran-
ży transportowej. Swoje stoiska mieli na 
niej producenci samochodów użytko-
wych i dostawczych, wytwórcy podze-
społów, jak Bosch, Continental, Delphi 
czy ZF, a także producenci autobusów, 
chociaż mówiło się w kuluarach, że aku-
rat „autobusy nie dopisały”, bo wybrały 
inne targi (nie było np. Solarisa). 

JEŚLI NIE DIESEL, TO CO?
Wybór ekologicznego napędu, szczegól-
nie w branży transportowej ma istotne 
znaczenie, ponieważ to właśnie samo-
chodami przewozi się większość towa-

rów, również do centrów miast. Każdy 
z głównych europejskich producentów 
ciężarówek przygotowuje alternatywę 
dla silnika Diesla, ale jak na razie jest on 
niezastąpiony w transporcie dalekobież-
nym. Europejscy producenci sceptycznie 
zapatrują się na napęd elektryczny w po-
jazdach dalekiego zasięgu i nie bardzo 
wierzą w wodorowe ogniwa paliwowe 
(testuje je Toyota w USA). Podkreśla się 
tezę, że wprowadzenie pojazdów elek-
trycznych do miast, co prawda poprawi 
jakość powietrza, ale tylko lokalnie. 
W pobliżu elektrowni jakość powietrza 
może się nawet pogorszyć z powodu 
znacznej emisji toksycznych związków 
oraz CO2, a zależy to od paliwa, z któ-
rego wytwarzany jest prąd. Nota bene, 
największe zanieczyszczenia i emisja 
CO2 powstają w elektrowniach na węgiel 
kamienny. 
Zdaniem Boscha, który mocno zaanga-
żował się w segment ciężarówek, w 2025 
roku od 80% do 90% wszystkich pojaz-
dów ciężarowych będzie napędzanych 

przez silniki Diesla. Ale do roku 2030 
jeden na cztery nowe pojazdy ciężarowe 
na świecie, a w Chinach nawet jeden na 
trzy, będzie wyposażony w napęd elek-
tryczny. 
W każdym razie, w centrum stoiska 
każdego producenta ciężarówek był usy-
tuowany pojazd ekologiczny. To raczej 
manifestacja proekologicznego zaanga-
żowania, gdyż dalekobieżne pojazdy „do 
sprzedaży” wyposażone są w silnik Die-
sla. Daimler, w pokazanym na targach 
premierowym modelu dalekobieżnego 
Mercedesa-Benza Actrosa, zainstalował 
właśnie silnik Diesla i twierdzi, że nowy 
model zużywa o 5% mniej paliwa niż po-
przednik. Oszczędności osiągnięto m.in. 
przez zmniejszenie oporów powietrza. 
Actros jest pierwszą seryjną, dalekobież-
ną ciężarówką, w której wyeliminowano 
lusterka zewnętrzne. Zastąpiły je dwie 
kamery i dwa 15-calowe wyświetlacze 
przy słupkach przednich w kabinie. 
Zupełnie inną koncepcję napędu ma Ive-
co. Firma od lat lansuje napęd gazowy 
i ta podziwu godna konsekwencja zosta-

WARTO WIEDZIEĆ

TEKST: RYSZARD POLIT
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DRIVING TOMORROW 
– TARGI IAA W HANOWERZE
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W historii 
hanowerskich 
targów Iveco 
jest pierwszym 
producentem, 
na którego 
stoisku nie 
wystawiono 
żadnego pojaz-
du z silnikiem 
Diesla.

Targowa pre-
mierę miał 
Mercedes-Benz 
Actros nowej 
generacji.
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WARTO WIEDZIEĆ

ła wreszcie doceniona. Również pozo-
stali europejscy producenci ciężarówek 
oferują silniki na gaz ziemny (również 
Daimler) raczej z powodu społecznej 
presji i zarzekają się, że zainteresowanie 
gazem jest niewielkie (co innego twier-
dzi Iveco). Rzeczywiście, można mieć 
obawy, czy nawet ortodoksyjny ekolog 
będzie tankował dwa rodzaje paliwa (olej 
napędowy i gaz ziemny) do dwupali-
wowego silnika Volvo Trucks. Zapewne 
wybierze Iveco Stralisa – to bodaj najno-
wocześniejszy pojazd z napędem gazo-
wym. O silnikach gazowych pisaliśmy 
w Inter Truck 5/2018. 

DYSTRYBUCYJNE 
– NA PRĄD
Zupełnie inne podejście do rodzaju 
napędu występuje w pojazdach dystry-
bucyjnych. Na targach obserwowaliśmy 
wysyp takich pojazdów o różnych ła-
downościach z napędem elektrycznym 
lub hybrydowym. W hali wystawowej 
z pojazdami dostawczymi pokazano VW 
e-Craftera (a na stoisku MAN-a – bliź-
niaka eTGE), elektrycznego Mercedesa 
Sprintera, Renaulta Mastera Z.E., a także 

hybrydowego Forda Transita Custom 
PHEV o zasięgu 500 km. Zasięg pojaz-
dów elektrycznych wynosi od 120 do 
150 km, co podobno ma wystarczyć do 
miejskiej dystrybucji towarów. Zelektry-
fikowane modele dystrybucyjne o więk-
szej ładowności to m.in. DAF, który na 
targach obchodził swoje 90. urodziny. 
Firma pokazała ciągnik siodłowy 4x2 
o DMC zestawu 40 t do dystrybucji to-
warów na terenach zurbanizowanych 
- CF Electric o zasięgu 100 km. Renault 
Trucks pokazało dwa modele: D Z.E. 
i Renault D Wide Z.E. (16 i 26 t) o zasięgu 
do 300 km, który zależy jednak od masy 
ładunku i pojemności zamontowanych 
w aucie akumulatorów. Volvo pokazało 
27-tonowy model FE Electric o zasięgu 
200 km i podkreślało wiarę w alterna-
tywne napędy, lansując także modele na 
gaz ziemny – FH LNG i FM LNG. MAN, 
oprócz modelu eTGE, pokazał urodziwy 
prototyp 15-tonowego modelu typowo 
dystrybucyjnego z obniżonym wejściem 
do kabiny – CitE. Mercedes wystawił 
znany już z targów IAA 2016 dystry-
bucyjny model eActros, który w 2021 r. 
wejdzie do produkcji seryjnej. Natomiast 

Scania pochwaliła się modelem dys-
trybucyjnym z napędem hybrydowym 
(HEV i PHEV) napędzanym silnikiem 
Diesla DC09 współpracującym z silni-
kiem elektrycznym (130 kW). 

SYSTEMY TRANSPORTOWE
Wobec braku możliwości szybkiego 
pozbycia się silnika Diesla świat doszedł 
do wniosku, że należy stworzyć system 
transportowy, który pomoże w zmniej-
szeniu zanieczyszczaniu środowiska. 
Koncepcja jest taka, by na dalekich tra-
sach poruszały się ciężarówki napędza-
ne silnikiem Diesla lub na gaz ziemny, 
ale jadące w konwojach (platooning) dla 
zmniejszenia zużycia paliwa. Natomiast 
towary z magazynów usytuowanych na 
obrzeżach miast będą dalej transporto-
wane pojazdami z napędem hybrydo-
wym lub elektrycznym. Jak twierdzą 
specjaliści techniczne opracowanie pół-
autonomicznych ciężarówek jadących 
bardzo blisko siebie w konwojach (plato-
oning) nastąpi szybciej, niż odpowiednie 
zmiany przepisów w Unii Europejskiej. 
Pojazdy nowej generacji, jak Mercedes 
Actros, są już teraz częściowo przysto-

67

Każdy produ-
cent pokazy-
wał pojazdy 
dystrybucyjne 
z napędem 
elektrycznym 
lub hybrydo-
wym. Fo

t. 
R.

 P
ol

it

Tytuł między-
narodowej 
ciężarówki 
Roku otrzymał 
Ford F-MAX 
– na razie 
nieoferowany 
w Europie.Fo

t. 
R.

 P
ol

it



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

WARTO WIEDZIEĆ

sowane do autonomicznej jazdy. W Ac-
trosie system Active Drive Assist działa 
przy każdej prędkości jazdy i umożliwia 
automatyczne utrzymanie określonej 
odległości od poprzedzającego pojazdu, 
przyspieszając lub hamując pojazd w za-
leżności od zachowania poprzedzają-
cego auta. Ponadto system pilnuje pasa 
ruchu – jeśli pojazd z niego zjeżdża, 
system samoczynnie sprowadzi pojazd 
z powrotem na pas (ingerencja w układ 
kierowniczy). 
Przykładem futurystycznych wizji 
jest system logistyczny Volvo Trucks. 
Planiści tego koncernu doszli bowiem 
do wniosku, że zapotrzebowanie na 
przewozy towarów będzie rosnąć, a nie 
maleć (Shell uważa, że do 2040 r. na-
stąpi wzrost przewozów o kolejne 50%). 

Transport jest realizowany za pomocą 
w pełni autonomicznych pojazdów elek-
trycznych skomunikowanych z chmurą 
danych oraz centrum kontrolnym. Po-
jazdy te to futurystycznie wyglądające 
ciągniki siodłowe z napędem wyłącznie 
elektrycznym, holujące naczepy do pod-
miejskich magazynów. Pojazdy dokład-
nie określają własną pozycję na drodze, 
monitorują i analizują poczynania 
innych użytkowników drogi i odpowied-
nio na nie reagują. Ludzie w centrum 
kontrolnym oczywiście monitorują ope-
racje transportowe, nadzorując pozycję 
każdego pojazdu, stan naładowania 
akumulatorów, ładunek i szereg innych 
parametrów. Szybkość poruszania się 
każdego pojazdu jest dostosowywana do 
obsługiwanych procesów produkcyjnych, 
tak aby uniknąć niepotrzebnego oczeki-
wania i zapewnić wymaganą precyzję 
dostaw. System Volvo Trucks jest stwo-
rzony do regularnych, powtarzalnych za-

dań transportowych, charakteryzujących 
się stosunkowo krótkimi odległościami, 
dużym wolumenem przewożonych ła-
dunków oraz wysoką precyzją dostaw. 
W ten trend wpisują się wizje transportu 
przyszłości ogłaszane na targach przez 
producentów komponentów, jak Bosch, 
Delphi, Valeo, ZF czy Continental. To oni 
bowiem dostarczają producentom cięża-
rówek podzespołów i czujników, np. ra-
darów i kamer, niezbędnych do realizacji 
autonomicznej jazdy. 
Bosch lansuje wizję „zero emisji, zero 
wypadków i zero stresu” wykorzystu-
jącej platooning i napęd elektryczny. 
Oprócz czujników radarowych i kamer, 
Bosch oferuje także platformę telema-
tyczną, aby umożliwić monitorowanie 
przewozów – czujniki umieszczone 
na towarach i kontenerach przesyłają 
do chmury obliczeniowej informacje 
dotyczące lokalizacji czy temperatury 
przewożonych ładunków. Do chmury 
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przesyła się też dane diagnozujące stan 
techniczny pojazdów. Co więcej, Bosch 
nawiązał współpracę z Nikola Motor 
Company i chińskim Weichai Power 
w celu rozwoju ogniw paliwowych, tro-
chę niedocenianych w Europie. Ciekawą 
propozycją Boscha jest elektryczny 
napęd osi naczepy, który podczas hamo-
wania magazynuje energię w akumula-
torze, by później wykorzystać ją podczas 
wspomagania rozpędzania zestawu lub 
samodzielnego manewrowania samą 
naczepą na placu. Podobne rozwiązanie 
pokazało również Wabco w prototypie 
naczepy eTrailer. Ciekawe rozwiązanie 
oferuje ZF, który lansuje koncepcję ma-
newrowania naczepami na zamknię-
tych terminalach przeładunkowych, 
wykorzystując bezzałogowe pojazdy 
z napędem elektrycznym. Firma uważa 
bowiem, że bezzałogowe, autonomiczne 
ciągniki manewrowe zostaną szybciej 
wprowadzone w terminalach przeładun-
kowych niż na drogach publicznych. 
Continental pokazał m.in. kolejną ge-

nerację systemu wspomagania skrętu 
w prawo z wykorzystaniem czujników 
i kamer, a także nowe funkcjonalności 
systemu do zdalnego monitorowania ci-
śnienia i temperatury powietrza w opo-
nach floty pojazdów ContiConnect. Von-
tinental lasuje powiedzenie, że nie ma 
automatyzacji bez orientacji wskazując, 
iż autonomicznej jazdy nie da się zreali-
zować bez tzw. sztucznego horyzontu, 
czyli systemu wczesnego wykrywania 
pochyłości drogi i przeszkód w połącze-
niu z odpowiednią zmianą biegów. 
Znaczącym dostarczycielem zelektryfi-
kowanych podzespołów jest koncern ZF, 
począwszy od autobusowych osi porta-
lowych, elektrycznych osi do pojazdów 
dostawczych i ciężarowych po zauto-
matyzowane skrzynie biegów, również 
w wersji hybrydowej. Na targach zapre-
zentowano koncepcję elektrycznego po-
jazdu dostawczego z komponentami ZF 
wyposażonym w autonomiczne funkcje 
jazdy na poziomie 4 (kamera, radar, 
lidar). Pojazd może niezależnie manew-

rować w centrach miast, pozostać na 
swoim torze, rozpoznawać światła, zna-
ki drogowe i przeszkody oraz reagować 
na niebezpieczne sytuacje. Nie wejdzie 
do produkcji, jeśli nie zmienimy prawa 
o ruchu drogowym w Unii Europejskiej. 
Elektryfikacja napędu wymusiła ko-
nieczność przeprojektowania systemów 
pomocniczych pojazdów, jak ogrzewanie 
czy chłodzenie. Proponuje się wyko-
rzystanie agregatów chłodniczych do 
chłodni z własnym napędem elektrycz-
nym. 
Podczas trwania targów ogłoszono 
zwycięzców w konkursach na najlepszą 
ciężarówkę, autobus i auto dostawcze, 
w których jurorami są dziennikarze 
reprezentujący europejskie pisma bran-
żowe. Tytuł International Truck of the 
Year otrzymał Ford F-MAX, tytuł Inter-
national Van of the Year – Opel Combo, 
a najlepszym autobusem okazał się 
Mercedes-Benz Citaro Hybrid. O autobu-
sowych nowościach piszemy na następ-
nych stronach.
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TEKST: RYSZARD POLIT

ZDANIEM FEDERACJI CLEAN AIR, ZRZESZAJĄCEJ 
DZIESIĘĆ EUROPEJSKICH ORGANIZACJI 
EKOLOGICZNYCH, AUTOBUSY MIEJSKIE 

WYTWARZAJĄ NAWET 30% SZKODLIWYCH 
SUBSTANCJI. WŁODARZE MIAST SĄ 

ZDETERMINOWANI, BY POJAZDY TE MIAŁY 
NAPĘD ELEKTRYCZNY. 

Napęd elektryczny w autobusach miej-
skich ma niemal same zalety, jednak 
w XXI wieku ludzkość nadal nie umie 
zmagazynować prądu. Akumulatory, na-
wet te najnowocześniejsze litowo-jonowe, 
są zbyt ciężkie i w dodatku nieodporne na 
niskie temperatury. Etapem przejściowym 
jest napęd hybrydowy. Epoka napędów 
hybrydowych w autobusach rozpoczęła się 
w 2006 r., gdy Solaris jako pierwszy euro-
pejski producent autobusów pokazał takie 
rozwiązanie. Założyciel firmy, Krzysztof 
Olszewski, wypowiedział wówczas proro-
cze słowa: „Diesel umarł, niech żyje elek-
tryczność” i miał rację. 

HYBRYDY
Teoretycznie w napędach hybrydowych 
są możliwe dwa rozwiązania – hybryda 
szeregowa lub równoległa. W pierwszym 
wypadku silnik spalinowy pracujący ze 
stałymi obrotami napędza alternator, 
z którego prąd kierowany jest do akumula-
torów o małej pojemności, a stąd pobierany 
jest do zasilania silnika elektrycznego 
napędzającego pojazd. Takie rozwiązanie 
stosowane od dawna w lokomotywach 
rzadko jest wykorzystywane w autobusach 
miejskich. Producenci wybierają hybrydę 
równoległą. W rozwiązaniu tym między 
silnikiem spalinowym a skrzynią biegów 

umieszczony jest silnik elektryczny, który 
może samodzielnie napędzać pojazd lub 
wspomagać silnik spalinowy podczas 
ruszania autobusu z przystanku. Podczas 
hamowania pojazdu silnik elektryczny 
pełni rolę alternatora ładującego akumula-
tory litowo-jonowe lub superkondensatory, 
dzięki czemu mogą mieć one mniejszą po-
jemność elektryczną, a więc masę. Obec-
nie baterie instaluje się na dachu autobusu. 
Takie rozwiązanie stosuje MAN w swoich 
autobusach Lions City Hybrid. Pojemność 
elektryczną baterii dobiera się w ten spo-
sób, by umożliwić ruszenie z przystanku 
na silniku elektrycznym, po czym samo-
czynnie uruchamia się silnik spalinowy.  
Jeśli stopień naładowania baterii jest zbyt 
mały, autobus rusza z wykorzystaniem obu 
silników. Takie rozwiązanie stosuje się np. 
w Volvo 7900 Electric Hybrid, w którym 
moc silnika spalinowego wynosi 240 KM, 
a elektrycznego 150 kW. Natomiast w Sca-
nii Citywide LE silnik spalinowy może być 
zasilany również biodieslem (moc 250 KM). 

Nowym rozwiązaniem w autobusach, ofe-
rowanym m.in. przez Valeo, jest hybryda na 
48V, jak w samochodach osobowych, stoso-
wana np. w obsypanym nagrodami Merce-
desie-Benzu Citaro Hybrid. Zastosowano tu 
maszynę elektryczną, która pełni funkcję 
silnika lub alternatora. W funkcji silnika, 
o mocy zaledwie 14 kW (220 Nm), pracuje 
podczas ruszania autobusu wspomagając 
silnik spalinowy. Podczas hamowania 
pojazdu pracuje jako alternator, zamieniając 
energię na prąd gromadzony w podwójnych 
kondensatorach, tzw. superkondensatorach. 
Mercedes podkreśla, że zaletami tego roz-
wiązania są niska masa własna (tylko 156 
kg) i uproszczenie obsługi serwisowej z po-
wodu braku instalacji wysokiego napięcia. 
Zespoły pomocnicze pozostają niezmienio-
ne i są napędzane konwencjonalnie. 

AUTOBUSY 
PRZYSZŁOŚCI
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NAPĘD WYŁĄCZNIE 
ELEKTRYCZNY
Poza brakiem spalin, zalety 
napędu elektrycznego w porów-
naniu z napędem spalinowym to: 
mniejsza o 76% redukcja drgań na 
siedzisku kierowcy, o 28% niższy 
poziom hałasu w tylnej części 
autobusu i o 16% niższy poziom 
hałasu zewnętrznego podczas rusza-
nia z przystanku. Solaris wprowadził 
swój pierwszy elektryczny autobus w 2011 r. 
Wielkie koncerny dopiero od niedawna 
pokazują swoje propozycje. 

W zależności od wielkości autobusu moż-
liwy jest napęd pojedynczym, asynchro-
nicznym silnikiem elektrycznym (120 
– 240 kW) lub dwoma silnikami (2x60 kW) 
zainstalowanymi w osi portalowej. Podczas 
tegorocznych targów IAA w Hanowerze 
zadebiutował miejski MAN Lion’s City E 
napędzany pojedynczym silnikiem elek-
trycznym o mocy od 160 do 270 kW (w za-
leżności od wielkości pojazdu) i akumulato-
rami umieszczonymi na dachu. Zasięg tego 
autobusu wynosi 200-270 km. W przypadku 
wersji przegubowej stosuje się dodatkowe 
silniki elektryczne przy drugiej i trzeciej osi. 
MAN twierdzi, że silnik umieszczony cen-
tralnie jest łatwiej dostępny i konstrukcyjnie 
prostszy niż silnik w osi kół. 

Innego zdania jest koncern ZF, który oferuje 
oś portalową ZF AVE, w której każde koło 
napędza kompaktowy, szybkoobrotowy, 
chłodzony cieczą elektryczny silnik asyn-
chroniczny. Maksymalna moc silnika wy-
nosi 250 kW. ZF podaje, że zastosowanie osi 
portalowej nie wymaga specjalnych kompo-
nentów do kół, co pozwala na zastosowanie 
tradycyjnego połączenia opon i felg oraz 
standardowych hamulców tarczowych. 
Taką oś napędową ma premierowy Merce-
des-Benz eCitaro, w którym wykorzystano 
oś portalową ZF AVE 130. Pojazd jest napę-
dzany dwoma silnikami (750 V) umieszczo-
nymi w piastach kół o sumarycznej mocy 
250 kW z możliwością odzyskiwania energii 
hamowania. W autobusach elektrycznych 
problemem jest rozmieszczenie akumulato-
rów, obecnie litowo-jonowych, i ich znaczna 
masa własna. W eCitaro część z nich znaj-
duje się na dachu oraz z tyłu pojazdu. ECi-
taro w lecie osiąga zasięg 150 km, ale przy 
temperaturze otoczenia minus 10 stopni C 
zużycie energii wzrasta o połowę.
 
Zakup autobusów elektrycznych często 
wiąże się z wysokimi kosztami zakupu 
i długim oczekiwaniem, nawet do 18 mie-
sięcy. Koncern ZF opracował technologię 

zamiany napędu silnikiem Diesla na 
elektryczny, czego można dokonać w 4 ty-
godnie. ZF proponuje elektryczny napęd 
z jednym, centralnym silnikiem CeTrax, 
który można zainstalować w autobusie za-
miast silnika Diesla bez dużych modyfikacji 
podwozia czy mechanizmu różnicowego. 
CeTrax można łączyć z osiami napędu bez-
pośredniego oraz konwencjonalnymi osia-
mi niskopodłogowymi. Dzięki temu nadaje 
się zarówno do autobusów niskowejścio-
wych, jak i autobusów niskopodłogowych 
we wszystkich rozmiarach.

ŁADOWANIE
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, 
że na liniach o dobowym przebiegu 300 
km sprawdzają się autobusy z napędem 
wyłącznie elektrycznym i ładowaniem typu 
plug-in (podłączenie do gniazdka elek-
trycznego). Zasadnicze ładowanie odbywa 
się nocą w zajezdni z podłączeniem do 
gniazdka elektrycznego, a dodatkowe na 
przystankach końcowych podczas przerwy 
za pomocą pantografu. W związku z tym 
wiele autobusów elektrycznych, ale także 
hybrydowych ma dodatkowy pantograf. 
MAN podaje, że akumulatory w modelu 
Lion’s City E można całkowicie naładować 
w ciągu trzech godzin ze średnią mocą 
ładowania 100 kW. Volvo twierdzi, że dodat-
kowe ładowanie na przystanku końcowym 
trwa zaledwie 6 minut. Jednak rzeczywisty 
czas ładowania baterii zależy od mocy 
ładowania złącza, które zapewnia miasto, 
a nie producent autobusów. Być może dlate-
go bezprzewodowe ładowanie indukcyjne 
okazało się nie tylko kosztowne, lecz także 
mało wydajne. W zamyśle futurologów, 
akumulatory autobusu zatrzymującego się 
na przystankach mogą być doładowywane 
indukcyjnie. Jak na razie, tak elegancki 
sposób ładowania w zasadzie nie jest reali-
zowany na szerszą skalą.  

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
W pojazdach elektrycznych, nie tylko w au-

tobusach, zarządzanie energią elektryczną 
i cieplną odgrywa kluczową rolę. Energia 
elektryczna potrzebna do zasilania silni-
ków napędowych, oświetlenia, zasilania 

układu klimatyzacji/wentylacji przedziału 
pasażerskiego czy napędu drzwi auto-
busu czerpana jest z akumulatorów. By 

zmniejszyć ich masę firma Solaris oferuje, 
jako napęd pomocniczy, wodorowe ogniwa 
paliwowe w swoim trolejbusie Trollino. 

Przy okazji warto zauważyć, że Solaris jest 
jedynym europejskim producentem, który 
seryjnie oferuje pojazd z ogniwami paliwo-
wymi. W strefach bez możliwości korzy-
stania z trakcji elektrycznej, Trollino za-
chowuje się jak autobus elektryczny, a prąd 
wytwarzany przez ogniwa paliwowe jest 
kierowany do akumulatorów (o mniejszej 
pojemności) lub bezpośrednio do napędu 
silników trakcyjnych. Trolejbus z ogniwami 
paliwowymi może przejechać 100 km. 

Do chłodzenia silników trakcyjnych stosuje 
się ogrzewanie cieczą, której energię cieplną 
można wykorzystać np. do ogrzewania 
przedziału pasażerskiego. W przypadku 
akumulatorów stosuje się cieczowy system 
termiczny, którego zadaniem jest utrzy-
mywanie określonego zakresu temperatur 
roboczych baterii. Są też bardziej wyrafi-
nowane rozwiązania. W eCitaro przedział 
pasażerski jest ogrzewany za pomocą pomy 
ciepła z energii uzyskiwanej ze schłodzenia 
akumulatorów lub silników napędowych 
i, w zależności od potrzeby, grzałką zasi-
laną paliwem. W rozwiązaniach Solarisa 
dodatkowe ogrzewanie jest realizowane za 
pomocą gazu LPG lub ziemnego. Klimatyza-
cja pracuje na czynniku CO2 i w chłodnych 
miesiącach służy jako dodatkowa pompa 
ciepła. Thermo King proponuje elektryczną 
pompę ciepła, która może przekazywać cie-
pło z powietrza zewnętrznego do przedziału 
pasażerskiego ze skutecznością odpowia-
dającą współczynnikowi poziomu wydajno-
ści (COP) do 4. Oznacza to, że z każdego 1 kW 
energii elektrycznej pobranej z akumulatora 
pompa ciepła wytwarza do 4 kW energii 
cieplnej. System może być także wyposażo-
ny w układ chłodzenia akumulatorów, który 
może odzyskiwać energię emitowaną przez 
akumulatory i wykorzystywać ją do ogrze-
wania przedziału pasażerskiego. 

W przypadku napędu autobusów panuje 
pełna zgoda – miejskie muszą być elek-
tryczne, a dalekobieżne – mogą być napę-
dzane silnikiem Diesla lub na gaz. Ten, kto 
wymyśli sposób na efektywne magazyno-
wanie energii elektrycznej, zyska dozgonną 
wdzięczność ludzkości wyrażoną w dowol-
nej walucie świata. 
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Napęd ZF CeTrax z jednym, centralnym 
silnikiem elektrycznym, który można zain-
stalować w autobusie zamiast silnika Diesla 
bez dużych modyfikacji podwozia czy me-
chanizmu różnicowego. 

Fot. ZF



Unimog U 25 miał konstrukcje ramową, 
napęd na wszystkie cztery koła z blo-
kadami mechanizmów różnicowych 
i w przeciwieństwie do typowych cią-
gników rolniczych – wszystkie koła 
jednakowej wielkości. Do napędu wy-
korzystano silnik Diesla o mocy 25 KM 
produkcji Mercedesa-Benza i 6-biegową 
skrzynię przekładniową. Długość pojaz-
du wynosiła zaledwie 3,5 metra, a pręd-
kość maksymalna 50 km/h. Powstał 
jeden z pierwszych nośników rolniczych 
narzędzi, które można było instalować 
z przodu, między osiami i z boku, wypo-
sażony także w trzy wałki odbioru mocy. 
Po przychylnych opiniach pojazdu 
wystawionego w 1948 r. na wystawie 
Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego, 
firma Boehringer rozpoczęła seryjną 
produkcję. Nie nadążano jednak za po-
pytem, a firma nie miała odpowiednich 
środków finansowych na zwiększenie 
produkcji. Pojazdem zainteresował się 
Daimler-Benz, który w 1950 r. wykupił 
prawa patentowe, przejął konstruktorów 
i przeniósł produkcję do swojej fabryki 
w Gaggenau. 
Koncepcja nośnika narzędzi nie wyparła 
z rolnictwa ciągników o tradycyjnej kon-
strukcji, a Unimoga wykorzystywano 

w leśnictwie, straży pożarnej, w sektorze 
energetycznym, budowlanym i w woj-
sku, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebny 
był samochód o właściwościach tereno-
wych. 
W 1958 r. i w kolejnych latach pojazd 
przystosowano do nowych wymagań 
niezwiązanych z rolnictwem (U 25S 
o zwiększonym rozstawie osi oraz U 411 
z silnikiem 34 KM), wprowadzając m.in. 
zamkniętą kabinę, synchronizowaną 
skrzynię biegów, większe rozstawy 
osi i mocniejsze silniki. Opracowano 
specjalną wersję dla wojska. W 1966 r. 

świętowano wyprodukowanie 100 ty-
sięcy Unimogów. W 1972 r. powrócono 
do rolniczych korzeni, wprowadzając 
na rynek rolniczą wersję MB-trac. W ko-
lejnych latach przeprowadzano kolejne 
modernizacje pojazdu dostosowane do 
zmieniających się potrzeb klientów. 
W 2007 r. rozpoczęto produkcję Unimoga 
U20 o DMC 7,5 i 8,5 t. 
Unimog może skutecznie zaorać pole, 
odśnieżać drogi, pracować jako ładowar-
ka, koparka, spychacz, pojazd do mycia 
znaków drogowych, a także kosić rowy. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

HISTORIA

TEKST: RYSZARD POLIT

72

Fo
t D

ai
m

le
r

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ BYŁY SZEF DZIAŁU SILNIKÓW 
LOTNICZYCH W DAIMLER-BENZ ALBERT FRIEDRICH WPADŁ 
NA POMYSŁ OPRACOWANIA WIELOZADANIOWEGO POJAZDU, 
KTÓRY PEŁNIŁBY FUNKCJE CIĄGNIKA ROLNICZEGO 
I SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ROLNICTWA. POJAZD 
NAZWANO UNIMOG.

UNIMOG 
DLA KAŻDEGO

W kolejnych 
latach moderni-
zowano pojazd, 
zwiększając 
rozstaw osi 
i moc silników, 
poszerzając 
krąg odbiorców 
nie tylko wśród 
rolników.

Tajemnica sukcesu – wręcz 
znakomite własności terenowe 
dzięki mądrze zaprojektowa-
nemu układowi przeniesienia 
napędu 4x4.

Seryjną produkcję Unimoga U 25 rozpoczęto 
w 1948 r. jako wielozadaniowego pojazdu przezna-
czonego dla rolnictwa. 






