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Q-SERVICE TRUCK

- Pomysłodawcą i założycielem sieci Q-
-Service Truck był Krzysztof Oleksowicz. 
To on wpadł na pomysł, żeby na wzór po-
wstałej rok wcześniej sieci warsztatów 
naprawiających samochody osobowe 
założyć pierwszą w Polsce sieć warszta-
tów samochodów ciężarowych – wspo-
mina Paweł Ciok z N.S.C. TRUCK z Zie-
lonki koło Warszawy.

Do pierwszego spotkania przyszłych 
członków doszło zupełnie przypadkiem 
podczas Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.
– Przy stoisku firmy Jost czterech męż-

czyzn dyskutowało na temat urządzenia 
do prostowania ram. Rozmowa musiała 
być ciekawa, ożywiona i profesjonalna, co 
wywołało zainteresowanie stojącego nie-
opodal starszego pana, który zdecydował 
się włączyć w toczoną konwersację – mówi 
Bolesław Rafałko z firmy Albor.
Przysłuchującym się rozmowie okazał się 
Kazimierz Neyman, pracownik Inter Cars, 
który grupie rozmówców zaproponował 
spotkanie, konsekwencją którego było po-
wstanie dwa tygodnie później sieci warsz-
tatowej, dedykowanej wyłącznie naprawom 
samochodów ciężarowych. W założy-
cielskim spotkaniu, również w Poznaniu, 

udział wzięło siedmiu członków i moment 
ten uznawany jest za datę powstania sieci 
Q-Service Truck. Wspomniana czwórka, 
która uczestniczyła w dyskusji na Targach 
Poznańskich to Bolesław Rafałko, Ryszard 
Niewiadomski, Paweł Ciok i Kazimierz Or-
łowski, a w spotkaniu założycielskim grono 
to uzupełnili  Jan Olejnik, Edward Giezek 
oraz bracia Krzysztof i Mariusz Grzegory.
Nowo powstała sieć Inter Cars była sumą 
wiedzy, doświadczeń i umiejętności, 
które wnieśli do niej jej założyciele. 
Z kolei Kazimierz Neyman stał się men-
torem grupy, jej opiekunem i doradcą. 
Od samego początku wyznaczał ambit-

DZIAŁAJĄCA NA RYNKU OD 20 LAT SIEĆ Q-SERVICE TRUCK TO NAJWIĘKSZE TEGO TYPU 
PRZEDSIĘWZIĘCIE W POLSCE, KTÓRE NIE TYLKO PRĘŻNIE ROZWIJA SIĘ W NASZYM KRAJU, 
ALE I CORAZ ŚMIELEJ ZMIERZA NA PODBÓJ EUROPY WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ.

DWIE DEKADY SIECI 
Q-SERVICE TRUCK
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Q-SERVICE TRUCK

ne cele i dążył do tego, aby znalazły one 
odzwierciedlenie w codziennym życiu.
- Podstawowym założeniem, obowią-
zującym niezmiennie do dziś, było to, 
aby do sieci należały tylko te warsztaty, 
które gwarantują usługi najwyższej 
jakości – mówi Bolesław Rafałko.
Zasada ta respektowana jest do dziś, 
zarówno w odniesieniu do warsztatów 
już należących do sieci, jak i tych, które 
dopiero aspirują do przyjęcia w szeregi 
Q-Service Truck. Daje to gwarancje pro-
fesjonalnej obsługi i sprawia, że sieć jest 
zdecydowanym liderem rynku w Polsce 
w segmencie skupiającym niezależne 
warsztaty zajmujące się naprawą po-
jazdów ciężarowych, przyczep, naczep 
i autobusów.

Powstaniu sieci przyświecał cel pod-
noszenia jakości świadczonych usług, 
a w konsekwencji zwiększenia liczby 
klientów. Warsztaty założycielskie 
pragnęły, aby do sieci przystępowały 
renomowane placówki, wyposażone 
w sprzęt i odpowiednią wiedzę technicz-
ną. Przynależność do Q-Service Truck 
dawała i wciąż daje warsztatom nowe 
możliwości pozyskiwania części, nowo-
czesnych narzędzi czy dostępu do wie-
dzy technicznej. Nadrzędną zasadą była 
jednak wysoka jakość wykonywanych 
usług, o czym na jednym z wcześniej-
szych jubileuszowych spotkań wspomi-
nał Krzysztof Oleksowicz mówiąc, że „Q” 
w nawie sieci ma kojarzyć się ze słowem 
„quality”, a więc właśnie wysoką jako-
ścią napraw.

- Od samego początku sieć miała kilka 
fundamentalnych zasad, które obowią-
zują do dziś – mówi Paweł Ciok – Jedna 
z nich to wspólna gwarancja. Kolejna 
to uznawanie jakości swoich napraw 
oraz wzajemna pomoc, a także dzielenie 
się zdobytą wiedzą. Z początku prak-
tykowaliśmy odwiedziny w każdym 
warsztacie zrzeszonym w sieci w celu 
lepszego poznania się i zdobycia zaufa-
nia. Z czasem odeszliśmy jednak od tego 
modelu, warsztatów było bowiem coraz 
więcej i coraz trudniej było wszystkim 
spotkać się w jednym miejscu i czasie.
Niepewność, która towarzyszyła człon-
kom sieci na samym początku, szybko 
została zastąpiona przez entuzjazm 
i chęć poszerzenia współpracy. Okazało 
się bowiem, że warsztatowcy zamiast 
traktować się jako konkurencję, zaczęli 
być wobec siebie ufni i chętnie dzieli się 
wiedzą. Każdy z warsztatów specjalizo-
wał się bowiem w różnej tematyce, a kie-
dy zauważyli, że jest pole do wymiany 
doświadczeń, skorzystali na tym wszy-
scy członkowie sieci, a także  
– przede wszystkim – klienci korzy-
stający z usług warsztatów skupionych 
wokół Q-Service Truck. Członkowie 
sieci chętnie dzielili się wiedzą, ależ to 
odbywali wspólne szkolenia, co znów 
miało swoje  przełożenie na satysfakcję 
klientów.
Kiedy grupa założycielska okrzepła, była 
gotowa do powiększenia sieci. W tym 
celu powstała Rada Q-Service Truck, któ-
ra z jednej strony miała być swoistym 
sądem koleżeńskim, z drugiej – reko-
mendowała przyjmowanie nowych lub 

usuwanie obecnych członków. Ciężar 
rozwoju sieci wziął na siebie Kazimierz 
Neyman, wieloletni pracownik Inter 
Cars, który okazał się człowiekiem bar-
dzo charyzmatycznym, świetnie zorga-
nizowanym i zawsze chętnym do rozwo-
ju oraz unowocześnienia mechanizmów 
wewnątrz samej sieci.

- Z sentymentem wspominam nasze 
pierwsze spotkania. Wzajemne od-
wiedziny w warsztatach były świetną 
okazją nie tylko do lepszego poznania 
się, ale i do wyśmienitej zabawy, czy też 
zwiedzania pięknych zakątków naszego 
kraju. Byliśmy jak jedna wielka rodzina, 
graliśmy w jednej drużynie, mieliśmy 
wspólny cel i z uporem dążyliśmy do 
jego osiągnięcia – wspomina dziś Bole-
sław Rafałko.

O jakości warsztatów skupionych  
w Q-Service Truck świadczą audyty, któ-
rym poddawane są nie tylko placówki, 
które dopiero aspirują do dołączenia do 
sieci, ale też te, które już się w niej znaj-
dują. Audyty wewnętrzne to doskonała 
weryfikacja warsztatów i jedna z naj-
większych zalet sieci, bo nikt nie wie 
lepiej, jak prowadzić warsztat wielomar-
kowy od kogoś… kto już taki warsztat 
prowadzi. Audyty są także możliwością 
nauki dla samego audytującego, często 
bowiem zdarza się, że odwiedzają oni 
i oceniają warsztaty charakteryzujące 
się bardzo wąskimi specjalizacjami.
Na przestrzeni lat sieć Q-Service Truck 
miała wiele wspólnych programów, 
m.in. program książeczki gwarancyjnej 
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czy próbę ustalenia wspólnego cennika 
roboczo-godzinowego na dane usługi 
w wybranych pojazdach. Wiele z nich 
zarzucono, inne rozwinęły się i z powo-
dzeniem funkcjonują do dziś. Członków 
sieci cementowały i wciąż spajają regio-
nalne spotkania sieciowe oraz organizo-
wana raz do roku gala Q-Service Truck 
– ostatnia z nich w dniach 11-12 stycznia 
zorganizowana została w sercu Biesz-
czad, w Arłamowie. Lepiej zintegrować 
się grupie pozwalały także wspólne wy-

jazdy oraz VIP Club, w ramach którego 
członkowie sieci odbyli szereg interesu-
jących, często egzotycznych wycieczek.
W 2013 roku na Q-Service Truck spadł 
wielki cios, którym była śmierć Kazimie-
rza Neymana, człowieka, bez którego 
trudno wyobrazić sobie zarówno samo 
powstanie sieci, jak i jej dynamiczną 
ekspansję oraz niezwykły rozwój.  QST 
straciło charyzmatycznego lidera, który 
wyznaczał nowe szlaki, ale i doskonale 
czuł temat rynku ciężarowego, był zawsze 

o krok przed resztą rynku i świetnie umiał 
odnajdywać się w meandrach i zawiło-
ściach światka warsztatów ciężarowych.
Q-Service Truck to obecne silna i bardzo 
mocno rozpoznawalna na rynku mar-
ka. O jej walorach świadczą m.in. duża 
liczba warsztatów i ich znakomite geo-
graficzne rozmieszczenie, a także pew-
ność uzyskania przez klientów pomocy 
wysokiej jakości praktycznie w każdym 
zakątku Polski, co zapewnia wspólna 
gwarancja. Gęsta sieć to większa ela-

Q-SERVICE TRUCK
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styczność dla klientów, którzy mogą 
korzystać z wielu warsztatów.
Przystępując do sieci Q-Service Truck 
nowe warsztaty często wykonują swe-
go rodzaju skok rozwojowy, dołączają 
bowiem do grupy zdecydowanych li-
derów na rynku. Mogą przy tym liczyć 
na wzajemną pomoc wewnątrz sieci 
oraz wsparcie warsztatów z mocną, 
ugruntowaną pozycją na rynku, które 
często pełnią rolę mentora i wspierają 
ich rozwój. Doradzają, zachęcają do zro-

bienia autoryzacji, zakupu fachowych 
urządzeń.  Często są jedyną furtką do 
zdobycia informacji technicznych prosto 
od producenta, jak ma to m.in. miejsce 
w przypadku autoryzacji Isuzu, którą 
może pochwalić się obecnie dziewięć 
warsztatów Q-Service Truck.
Na przestrzeni lat sieć QST przeżyła 
intensywny rozwój – w 2008 roku 
zrzeszała ponad 40 warsztatów, 
w 2012 – ponad 60, a obecnie sku-
pia 76 najwyższej klasy serwisów 

ciężarowych. Ekspansja ilościowa 
ustąpiła w ostatnich latach poprawie 
jakościowej. Sieć ma swoje placówki 
w strategicznych punktach Polski 
i obecnie skupia się na głównie na 
wzroście rozwojowym – poszerzaniu 
kompetencji poszczególnych warszta-
tów i uzyskiwaniu przez nie jak naj-
większej liczby autoryzacji. Kolejnym 
krokiem rozwoju jest podbój Europy, 
a tu pierwsze udane próby – na Litwie 
i Ukrainie – już zostały poczynione.

Q-SERVICE TRUCK

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Sieciowe spotkanie w Arłamowie rozpo-
częło się w piątek 11 stycznia od części 
konferencyjnej, na której przedstawio-
na została historia sieci – jej rozwój 
na przestrzeni dwóch dekad, wymogi 
autoryzacyjne, które musiały spełnić 
warsztaty dawniej wstępujące w szeregi 
Q-Service Truck, i te, które muszą speł-
nić nowi członkowie, aspirujący do tego 
zacnego grona profesjonalistów.

Oddzielna część poświęcona była 
szkoleniom, które Inter Cars od 20 lat 
przeprowadza dla warsztatów nie tylko 

zrzeszonych w sieci, kolejna wyjazdom 
integracyjnym i umowom bonusowym. 
Następny panel ukierunkowany był na 
nowoczesne kanały komunikacji, które 
Inter Cars wykorzystuje w relacjach 
z mediami branżowymi oraz z samymi 
klientami, a także wsparciu PR-owemu, 
które z okazji 20-lecia istnienia sieci fir-
ma proponuje wszystkim jej członkom. 
W drugiej części piątkowej konferencji 
omówiony został raport motoryzacyjny 
w odniesieniu do warsztatów z rynku 
ciężarowego oraz zagadnienia związane 
z rozwojem floty. Na ostatnim panelu 

kompleksowo omówione zostały z kolei 
tematy bezpośrednio odnoszące się do 
szkoleń oferowanych serwisom Q-Servi-
ce Truck przez Dział Szkoleń Inter Cars.

Także w sobotę nie mogło zabraknąć 
miejsca na zdobycie nowej wiedzy i po-
szerzenie swoich kompetencji. Zadbali 
o to prowadzący, przygotowujący wystą-
pienie o przyszłości rynku ciężarowego. 
Starali się oni odpowiedzieć na pytania, 
dokąd zmierza branża, z jakimi prze-
szkodami będzie musiała się zmierzyć 
i jak może wyglądać jej technologiczny 

RAZEM SILNI W EUROPIE!

- TO CO JEST DZISIAJ, TWORZYŁO SIĘ WCZORAJ, A TO, CO BĘDZIE JUTRO, TWORZY SIĘ DZIŚ  
– TYMI SŁOWAMI RADOSŁAWA GRZEŚKOWIAKA Z JUBILEUSZOWEJ GALI Q-SERVICE TRUCK 
NAJLEPIEJ PODSUMOWAĆ MOŻNA 20 LAT DZIAŁANIA NAJWIĘKSZEJ SIECI NIEZALEŻNYCH 
WARSZTATÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W POLSCE I JEDNEGO Z LIDERÓW BRANŻY W EUROPIE. 
NA SPOTKANIU W ARŁAMOWIE DUŻĄ CZĘŚĆ JUBILEUSZU POŚWIĘCONO ZARÓWNO WSPANIAŁEJ 
HISTORII SIECI, JAK I PRZYSZŁOŚCI CAŁEJ BRANŻY CIĘŻAROWEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE.

Q-SERVICE TRUCK6

ZDJĘCIA Z GALI 
ZNAJDZIESZ

PODSUMOWANIE 
WIDEO OGLĄDAJ

www.facebook.com/qservicetruck/
www.truck.intercars.com.pl

youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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rozwój na przestrzeni kilku najbliższych 
lat. Kolejnym wystąpieniem była prelek-
cja Marcina Rendudy, mówcy, konsultan-
ta i trenera motywującego, który zapre-
zentował zebranym gościom pięć lekcji 
na 2019 rok, traktujących o wykorzysty-
waniu nowych technologii w biznesie.

Wiedza to jeden aspekt sieciowego 
spotkania, drugi to integracja członków 
Q-Service Truck, którzy mogli spędzić 
ze sobą dwa wspaniałe wieczory oraz 
wspólnie bawić się w podczas sobotnich 
gier. Piątkowy wieczór zarezerwowany 

został na zabawę w położonej tuż przy 
stoku narciarskim karczmie, w sobotę 
z kolei odbyły się gry integracyjne, pod-
czas których kilkuosobowe zespoły mia-
ły za zadanie złożyć dziesięć rowerów, 
które wieczorem – podczas gali – uro-
czyście przekazane zostały podopiecz-
nym placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej „Nasz Dom” w Przemyślu. W imieniu 
dzieci nagrody odebrała dyrektorka 
ośrodka, Agnieszka Ustrzycka.

To właśnie uroczysta gala była kulmi-
nacyjnym momentem całego spotkania 

w Arłamowie. Rozpoczęła się ona uro-
czystą kolacją, po której zaprezentowany 
został film wspomnieniowy ukazujący 
na archiwalnych zdjęciach 20 lat dzia-
łania sieci Q-Service Truck. Tuż po jego 
emisji Radosław Grześkowiak, Prezes 
Zarządu Inter Cars Marketing Services 
oraz Sławomir Rybarczyk, Prezes Zarzą-
du Q-Service Truck, uroczyście rozpo-
częli galę. 

- „Razem tworzymy silną całość”. To 
motto, które najlepiej obrazuje to, co uda-
ło nam się zbudować wspólnie z Pań-

RAZEM SILNI W EUROPIE!
Q-SERVICE TRUCK 7
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stwem w ciągu 20 lat – powiedział Ra-
dosław Grześkowiak – Q-Service Truck 
to projekt unikalny w skali europejskiej, 
który jest naszym wspólnym olbrzymim 
sukcesem - wszystkich Państwa i Inter 
Cars. Jest to też gwarancja tego, że w sil-
nej wspólnocie bez obaw możemy podą-
żać w przyszłość.

- To co jest dzisiaj, tworzyło się wczoraj, 
a to, co będzie jutro, tworzy się dziś  
– mówił Radosław Grześkowiak, zapra-
szając na scenę przedstawicieli czterech 
warsztatów, którzy dwie dekady temu 
zakładali sieć Q-Service Truck. Bolesław 
Rafałko z firmy ALBOR, Ryszard Niewia-
domski z Motir-ABS, Paweł Ciok z NSC 
Truck oraz Kazimierz Orłowski odebrali 
z rąk przedstawicieli Inter Cars pamiąt-
kowe statuetki, wspominali swoje pierw-
sze spotkanie na Targach Motoryzacyj-
nych w Poznaniu w 1999 roku, pierwsze 
sieciowe integracje i wspólne wyjazdy. 
Były akcenty humorystyczne, poważne, 

ale i podniosłe, kiedy to wspominano 
Kazimierza Neymana, zmarłego w 2013 
roku promotora Q-Service Truck, który 
od samego początku powstania sieci 
dążył do jej integracji, jak największej 
konsolidacji i rozwoju.

- Rozwój Q-Service Truck to zasługa 
nie tylko grupy założycielskiej, choć 
oczywiście miała ona na to niebagatelny 
wpływ. Pamiętajmy jednak, że także 
struktury Inter Cars dołożyły wielu sta-
rań i dały mnóstwo wsparcia, żeby sieć 
rozwijała się w tak dynamicznym tem-
pie – powiedział Sławomir Rybarczyk, 
po czym zaprosił na scenę dwie osoby, 
które na przestrzeni lat walnie przyczy-
niły się do rozwoju i promocji  
Q-Service Truck: pierwszego regionalne-
go menadżera i koordynatora QST, Ma-
riusza Kozubka, a także Sylwię Wysocką, 
aktualnego koordynatora Q-Service 
Truck. Oboje otrzymali od organizatorów 
pamiątkowe statuetki.

Kolejna część gali to prezentacja zagra-
nicznych warsztatów zrzeszonych  
w Q-Service Truck i plany dalszej eks-
pansji na europejską skalę. Obecnie sieć 
działa w siedmiu krajach na Starym 
Kontynencie. Najwięcej warsztatów 
ma oczywiście w Polsce – 76, kolejne 
państwa na tej liście to: Rumunia (31), 
Czechy (18), Węgry (17), Litwa (15), Sło-
wacja (9) i Ukraina (4). Na tegorocznej 
gali w poczet nowych członków sieci 
włączone zostały dwa warsztaty z Ukra-
iny i jeden z Litwy. W sumie wszystkich 
warsztatów zrzeszonych w sieci jest już 
170, a tych zagranicznych blisko 100.

Zgodnie z tradycją w Arłamowie przy-
znano także tytuły Ambasadorów  
Q-Service Truck, które obowiązywały 
będą przez dwa kolejne lata – na rok 
2019 i 2020. Podczas tegorocznej gali 
prestiżowe statuetki otrzymali: AR-TIR 
Jolanta Kęćko za najlepszą współpracę, 
Jakub Bogusz za inwestycję w serwis, 
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Od lewej stoją: Sławomir 
Rybarczyk, Paweł Połeć, Rafał 
Drob, Karol Mazur, Tomasz 
Torba, Krzysztof Soszyński 
i Wojciech Twaróg.
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Automax Tomasz Skorupski za wysoki 
standard świadczonych usług, ALBOR 
Bolesław Rafałko za lata współpracy 
i zaangażowanie w życie sieci oraz 
Galaauto – warsztat otrzymał statuetkę 
Gazeli Sieci Q-Service Truck. Jeden 
z nowych ambasadorów, Bolesław 
Rafałko, tuż po otrzymaniu wyróż-
nienia mówił: - Otrzymanie tytułu 
Ambasadora jest dla mnie ogromnym 
zaskoczeniem, bo choć byłem jednym 
z założycieli sieci i na początku wyko-
nałem wspólnie z kolegami bardzo dużo 
pracy społecznej, nie spodziewałem się 
otrzymania tej nagrody. Jednocześnie 
ciesząc się z niej, mam świadomość, że 
ten tytuł zobowiązuje mnie do przeka-
zania swojej wiedzy młodszym kole-
gom z branży.

Jubileuszowa gala to jednak nie tylko 
celebracja dotychczasowych sukcesów, 
ale też wyróżnienie nowych członków 
sieci, którzy od tego roku zasilą jej sze-
regi. W gronie warsztatów, które swoje 
nominacje odebrały w Arłamowie zna-
lazły się: PHU Prymus Pawła Połecia 
z Młodzieszyna, TTS Group Rafała Dro-

ba z Tychów, Monster Truck Service  
Tomasza Torby z Podchruścić oraz 
Mazur Truck-Serwis Pawła i Karola Ma-
zurów z Krzysztoforzyc. Ostatni z nich 
podczas gali mówił: - O naszym dołącze-
niu do sieci zadecydowała możliwość 
rozwoju warsztatu, fakt, że stając się 
członkami QST jesteśmy bardziej roz-
poznawalni na rynku oraz to, że zyskują 
na tym przede wszystkim nasi klienci. 
W struktury sieci oficjalnie przyjęte zo-
stały także Technoparts z Ukrainy oraz 
litewski UAB „ARV Service”.

Po części oficjalnej na scenie pojawiły 
się energetyczne dziewczyny z formacji 
Electric Girls, które porwały publicz-
ność do tańca. Dobra zabawa i niezwy-
kle przyjemna atmosfera obecne były 
w Arłamowie przez cały wieczór, a jesz-
cze długo po północy goście Inter Cars 
i Q-Service Truck integrowali się we 
wspólnym gronie.

Członkowie sieci Q-Service Truck po 
raz kolejny udowodnili, że wspólnie 
tworzą silną organizację, traktując się 
na zasadach partnerskich, a wręcz 
przyjacielskich.

9

10 rowerów złożonych podczas 
zabawy integracyjnej przeka-
zanych zostało podopiecznym 
placówki „Nasz Dom” w Prze-
myślu.

Uczestnicy spotkania 
fantastycznie bawili się 
przy występie zespołu 
Electric Girls.

Q-SERVICE TRUCK



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Pięć nowych serwisów, zajmujących się 
naprawą i serwisowaniem pojazdów 
użytkowych, zostało nominowanych do 
zaszczytnego miana Ambasadorów sieci 
Q-Service Truck. Po raz drugi władze QST 
postanowiły wyróżnić w ten sposób swo-
ich najlepszych klientów. Poprzedni Am-
basadorzy zostali przedstawieni w 2017 
roku podczas konferencji Zarządu Grupy 
Inter Cars, zorganizowanej podczas 16. 
Targów części zamiennych, narzędzi 
i wyposażenia warsztatów. Kadencja 
nowych reprezentantów trwać będzie, 
podobnie jak ich poprzedników, dwa 
lata. Oto wyróżnione warsztaty: 

„AR-TIR” JOLANTA KĘĆKO
– ZA NAJLEPSZĄ WSPÓŁPRACĘ 
Działająca od 1997 roku firma jest jed-
nym z największych serwisów samo-
chodów ciężarowych w regionie północ-

no-wschodniej Polski. Specjalizuje się 
w naprawie ciężarówek, samochodów 
dostawczych oraz przyczep i naczep. 
Członek sieci QST od 2010 roku. Serwis 
dysponuje siedmioma stanowiskami 
naprawczymi na kompletne zestawy 
ciężarowe. Pozwala to ograniczyć czas 
oczekiwania i naprawy do niezbędnego 
minimum. Posiada dużą ilość nowocze-
snych maszyn i urządzeń potrzebnych 
do wykonywania nawet bardzo skom-
plikowanych usterek. Firma dysponuje 
w pełni wyposażonym autem do napraw 
mobilnych. 

- W sieci Q-Service Truck jesteśmy już 
obecni od 10 lat. Tytuł jej Ambasadora to 
doskonałe uhonorowanie tego okresu. 
To ogromne wyróżnienie, ale również 
wyzwanie, aby utrzymać wysoki po-
ziom świadczonych usług. Życzę sieci 
Q-Service Truck, aby wspólnie z nami 

rozwiała się jeszcze mocniej – mówił 
Michał Tumialis, reprezentujący warsz-
tat AR-TIR. 

AUTOMAX TOMASZ SKORUPSKI 
– ZA WYSOKI STANDARD 
ŚWIADCZONYCH USŁUG 
Firma powstała w 1989 roku, od 2013 roku 
należy do sieci Q-Service Truck. Obecnie 
świadczy wszechstronne usługi z zakre-
su napraw samochodów ciężarowych, 
osobowych i dostawczych. Zatrudnia 25 
wykwalifikowanych pracowników. Ma-
rzenia właściciela warsztatu: zbudowanie 
wyścigowej ciężarówki. 

- Jestem zrzeszony w sieci Q-Service 
Truck od 5 lat. Z perspektywy czasu 
żałuję, że nie zdecydowaliśmy się do-
łączyć do tego grona wcześniej. Tytuł 
Ambasadora, to bardzo miłe wyróżnie-
nie. Nieustanie staramy się rozwijać, 

NOWI AMBASADORZY 
SIECI Q-SERVICE TRUCK
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SIEĆ Q-SERVICE TRUCK ŚWIĘTUJE W TYM ROKU 20 LAT ISTNIENIA. JUBILEUSZ TEN 
ZBIEGŁ SIĘ W CZASIE Z NOMINOWANIEM NOWYCH AMBASADORÓW, KTÓRZY ZOSTALI 
WYRÓŻNIENI NA UROCZYSTEJ GALI ZORGANIZOWANEJ W HOTELU ARŁAMÓW.

SYLWETKI 
WSZYSTKICH NOWYCH 

AMBASADORÓW SIECI NA
www.facebook.com/qservicetruck/

Q-SERVICE TRUCK

Od lewej stoją przedstawiciele 
warsztatów: Automax, AR-
-TIR, Jakub Bogusz, ALBOR 
i GALAAUTO. 
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wprowadzać innowacje, szkolimy kadrę, 
inwestujemy w sprzęt. Cieszę się, że 
zostało to dostrzeżone – mówił Tomasz 
Skorupski, właściciel warsztatu. 

JAKUB BOGUSZ 
– ZA INWESTYCJĘ W SERWIS  
Działająca na rynku od sześciu lat firma, 
od samego początku ściśle współpra-
cująca z Inter Cars. Warsztat zaczynał 
od jednego stanowiska prowadzonego 
przez samego właściciela, jego brata 
i jednego mechanika. Obecnie serwis 
zatrudnia jedenastu wysoko wykwali-
fikowanych mechaników. Dynamiczny 
rozwój warsztatu sprawił, że niedawno 
wybudowana została nowa hala napraw 
wraz z zapleczem do prowadzenia skle-
pu i biurem obsługi klienta.  

- Fakt, że mój warsztat został wyróż-
niony z tak licznego grona jest dla mnie 
powodem do dumy. W sieci Q-Service 
Truck jestem obecny od 4 lat i mam 
nadzieję, że kolejne lata będą czasem 
rozwoju – zarówno mojego, moich kole-
gów, jak również całej sieci – mówił tuż 
po otrzymaniu nagrody Jakub Bogusz.

ALBOR BOLESŁAW RAFAŁKO 
– ZA LATA WSPÓŁPRACY 
I ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SIECI 
Jeden z siedmiu warsztatów założyciel-
skich Q-Service Truck. ALBOR jest firmą 
rodzinną, która działalność rozpoczęła 
w 1991 roku. Właścicielem jest Bolesław 
Rafałko, który posiada 45-letni staż pracy 
w branży motoryzacyjnej. Firmę pro-
wadzi z żoną Aliną i synem Łukaszem. 
Przez lata swojej działalności zakład 
wyspecjalizował się w naprawach taboru 
ciężarowego, głównie pochodzenia za-
granicznego, czyli ciągników siodłowych, 
przyczep i naczep w pełnym zakresie. Od 
marca 2007 roku ALBOR jest Autoryzo-
waną Stacją Obsługi MAN. Serwis oferuje 
specjalistyczną całodobową pomoc dro-
gową na terenie całej Europy. 

- Otrzymanie tytułu Ambasadora jest 
dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo 
choć byłem jednym z założycieli sieci 
i na początku wykonałem wspólnie 

z kolegami bardzo dużo pracy społecz-
nej, nie spodziewałem się otrzymania tej 
nagrody. Jednocześnie, ciesząc się z niej, 
mam świadomość, że ten tytuł zobowią-
zuje mnie do przekazania swojej wiedzy 
młodszym kolegom z branży – mówił 
Bolesław Rafałko. 

GALAAUTO 
– GAZELA SIECI Q-SERVICE TRUCK 
Spółka powstała 1 grudnia 1996 roku, 
kiedy to została wyodrębniona ze spółki 
cywilnej “Gala” Centrum Budownictwa. 
Początkowo firma podjęła działalność 
transportowo-spedycyjną. W dniu 
1 marca 1997 roku uzyskała autoryza-
cję VOLVO w zakresie serwisowania 
samochodów ciężarowych tej marki, 

poprzez przejęcie autoryzowanej stacji 
serwisowej samochodów ciężarowych 
w Lublinie. Właściciele posiadają kilka 
warsztatów, zlokalizowanych na ścianie 
wschodniej naszego kraju. Od 1 maja 
2014 roku działają jako niezależny ser-
wis samochodów ciężarowych wszyst-
kich marek, autobusów i naczep. 

- Tytuł Ambasadora to dla nas ogromne 
wyróżnienie, ale także motywacja do 
tego, aby pracować dalej i nieustanie pod-
nosić jakość naszych usług. Jestem prze-
konany, że otrzymanie tego zaszczytne-
go miana doda nam nowej energii, którą 
spożytkujemy z korzyścią dla naszych 
klientów – mówił Marcin Mazurek, 
przedstawiciel warsztatu GALAAUTO. 

11Q-SERVICE TRUCK
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DO SZEROKIEGO GRONA SERWISÓW ZRZESZONYCH W MIĘDZYNARODOWEJ SIECI 
Q-SERVICE TRUCK DOŁĄCZYLI KOLEJNI SPECJALIŚCI ZAJMUJĄCY SIĘ NAPRAWĄ 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH. WARSZTATY Z POLSKI, UKRAINY I LITWY OFICJALNIE 
POWITANE ZOSTAŁY PODCZAS GALI ZORGANIZOWANEJ Z OKAZJI 20-LECIA SIECI QST.

LICZNA 
REPREZENTACJA KRAJOWA 
Q-Service Truck to największa między-
narodowa sieć niezależnych warszta-
tów zajmujących się serwisowaniem 
pojazdów ciężarowych. Od 20 lat 
warsztaty zrzeszone w jej strukturach 
wspierają się we wzajemnym rozwoju, 
dzieląc się wiedzą, doświadczeniem 
i spostrzeżeniami zmian rynkowych. 
W styczniu podczas świętowania 
20-lecia istnienia sieci, zorganizowa-
nej w Arłamowie, do jej grona przyję-
to 4 nowe serwisy z Polski. Łącznie 
w Polsce sieć Q-Service Truck to 76 
warsztatów. To zdecydowanie najwię-
cej spośród 7 rynków, na których obec-
na jest owa organizacja. Co powoduje, 
że warsztaty decydują się dołączyć do 
jej struktur?

- Jestem przekonany, że dołączenie do 
sieci Q-Service Truck przyniesie wiele 
wymiernych korzyści dla warsztatu, 
które reprezentuje. To przede wszystkim 
dostęp do wiedzy i doświadczeń kolegów 
z innych warsztatów, ale nie tylko. Jeste-
śmy wszyscy bardzo pozytywnie na-
stawieni do współpracy – mówił Adam 
Adamczyk z serwisu TTS Group. 

- Rozpoznawalność marki i szeroka 
świadomość klientów odnośnie wyso-
kich standardów panujących w sieci, 
to dwa najważniejsze elementy, które 
pomogły mi podjąć decyzję o dołączeniu 
do Q-Service Truck. Liczę na to, że mój 
serwis będzie rozwijał się równie szybko, 
jak rozwijała się cała sieć – dodał Karol 
Mazur, właściciel Mazur Truck-Serwis. 
Przedstawiciele dwóch pozostałych 

warsztatów również byli bardzo pozy-
tywnie nastawieni i wyliczali kolejne 
korzyści płynące ze współpracy.
- Dla mnie kluczową sprawą jest do-
stępność części. Prowadzę warsztat 
zajmujący się serwisem ciężarówek, 
autobusów i autokarów, więc czas jest 
dla mnie i moich klientów bardzo ważny. 
Nie bez znaczenia są również wszystkie 
elementy dotyczące różnego rodzaju 
programów i promocji – mówił Tomasz 
Torba, właściciel warsztatu Monster 
Truck Service z Krakowa.

- Jestem bardzo pozytywnie nastawiony 
i bardzo się cieszę, że mogłem dołączyć 
do tak zacnego grona. Liczę, że moi 
klienci również to docenią, ponieważ oni 
także zyskują na tej kooperacji. Teraz, 
jeśli ich pojazd ulegnie awarii gdzieś na 

RODZINA Q-SERVICE TRUCK 
POWIĘKSZYŁA SIĘ 

Q-SERVICE TRUCK

Przedstawiciele nowych 
warsztatów Q-Service Truck 
z Litwy i Ukrainy; 11-13 stycz-
nia 2019 r,. Hotel Arłamów.



drugim końcu kraju lub nawet w Europie, 
to z czystym sumieniem mogę polecić 
naprawę w innym z warsztatów należą-
cych do sieci – dodał Paweł Połeć  
z P.U.H. PRYMUS.

SILNI W EUROPIE
Podczas gali do grona warsztatów przy-
jęte zostały również dwa serwisy z in-
nych części Europy – Litwy i Ukrainy. 
Obecnie Q-Service Truck to największa 
międzynarodowa sieć warsztatów nie-
zależnych zajmujących się naprawą po-

jazdów ciężarowych. Serwisy obecne są 
w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, 
a także na Ukrainie, Litwie i Węgrzech. 
W sumie to 170 punktów na mapie Euro-
py, które łączy wspólna pasja i profesjo-
nalizm. Zgodnie z deklaracją włodarzy, 
którą złożyli na gali w Arłamowie, sieć 
ma ambicje i chęci, aby nadal się rozra-
stać. Co istotne, wraz ze wzrostem liczby 
warsztatów, wciąż najważniejszym 
elementem jest wysoka jakość świad-
czonych usług oraz troska o satysfakcję 
klienta. 
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P.U.H. PRYMUS PAWEŁ POŁEĆ
ul. Krucza 1, 96-512 Młodzieszyn

TTS GROUP RAFAŁ DROB
ul. Mysłowicka 1, 43-100 Tychy

„MAZUR TRUCK-SERWIS” 
PAWEŁ MAZUR, KAROL MAZUR 
Krzysztoforzyce  215, 32-010 
Kocmyrzów

Monster Truck Service 
Tomasz Torba 
Podchruście 15, 32-085 Modlnica

NOWI POLSCY CZŁONKOWIE 
Q-SERVICE 
TRUCK

SYLWETKI WSZYSTKICH 
NOWYCH CZŁONKÓW SIECI NA

www.facebook.com/qservicetruck/

WYWIAD  
Z JEDNYM 
Z NOWYCH 

WARSZTATÓW 
W SIECI NA STR.60
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JOANNA KRÓL: 
OKRĄGŁY JUBILEUSZ TO DOBRA 
OKAZJA DO SNUCIA PLANÓW. JAKIE 
CELE NA NAJBLIŻSZE LATA STAWIA 
SOBIE Q-SERVICE TRUCK? 
Sławomir Rybarczyk: Sieć niezależnych 
warsztatów Q-Service Truck zbudowała 
już swoją silną pozycję na rynku polskim 
i nie tylko. Posiada 170 warsztatów w 7 
krajach i jest największą w Europie nieza-
leżną siecią warsztatów specjalizująca się 
w naprawach pojazdów użytkowych.
Obecnie plany rozwoju sieci dotyczą roz-
budowania struktur na nowych rynkach. 
Chcielibyśmy, aby sieć warsztatów i grupa 
Inter Cars w najbliższych latach tworzyły 
nowe elementy synergii, m.in. poprzez 
pozyskiwanie klientów flotowych. Kieru-
jąc się mottem „razem możemy więcej”, 
nasz plan zakłada zbudowanie działu 
flotowego. Czegoś na wzór recepcji, mostu 

łączącego floty transportowe, ich potrzeby 
w zakresie napraw pojazdów z serwisami. 
Zbudujemy wówczas mechanizm dostar-
czający korzyści dla wszystkich uczestni-
ków procesu. Z jednej strony firmy trans-
portowe pozyskają jednego rzetelnego 
partnera, który przyjmie zlecenia napraw 
i wykona je na wysokim poziomie, nieza-
leżnie od rynku geograficznego, na jakim 
to zlecenie powstanie. Z drugiej, warsztat 
jako beneficjent zleceń, otrzyma pewność 
ciągłości pracy. Co docelowo, z pewnością 
mogłoby dać np. większe możliwości 
w planowaniu rozwoju. I myślę tutaj o in-
westycji w wiedzę i oprzyrządowanie do 
napraw coraz bardziej skomplikowanych 
pojazdów.

MYŚLISZ O UMACNIANIU POZYCJI 
INTER CARS JAKO LIDERA 
W SEGMENCIE CZĘŚCI CIĘŻAROWYCH. 

JAK TO WPŁYWA NA ROZWÓJ SIECI 
Q-SERVICE TRUCK?
S.R.: Mówimy tu o dwóch kwestiach, 
które naturalnie powinny następować 
po sobie. Pierwsza z nich to nasza po-
zycja jako dystrybutora części na rynku 
europejskim. I mówiąc o regionie Europy 
Centralno-Wschodniej jesteśmy liderem, 
nieustannie tę pozycję umacniając. 
I właśnie ten aspekt jest dla nas bardzo 
istotny. Mając pozycję lidera rynku, 
jesteśmy w stanie wypracować szereg 
wartości dodanych, które stanowią 
o tym, że niezależne warsztaty chcą się 
zrzeszać pod wspólnym szyldem. Lub po 
prostu niezależnie z nami współpraco-
wać i również czerpać z korzyści, jakie 
możemy dostarczyć. Bieżący rok z pew-
nością będzie pracowity, jeżeli chodzi 
o rozwój sieci głównie na rynkach zagra-
nicznych.

DOŚWIADCZEŃ 
Q-SERVICE 
TRUCK!

SKUPIAMY SIĘ NA URUCHOMIENIU FUNKCJONALNOŚCI DO OBSŁUGI KLIENTÓW 
FLOTOWYCH W RYNKU POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. TEN PROCES ROZPOCZNIEMY OD RYNKU 
RODZIMEGO I KRAJÓW OŚCIENNYCH. W KOLEJNYM KROKU CHCIELIBYŚMY ROZWINĄĆ 
KONCEPT OBSŁUGI FLOTOWEJ NA POZOSTAŁYCH ISTOTNYCH RYNKACH – Z PREZESEM 
Q-SERVICE TRUCK, SŁAWOMIREM RYBARCZYKIEM, ROZMAWIA JOANNA KRÓL.

20 LAT 
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JAKIE WARSZTATY MOGĄ PRZYSTĄPIĆ 
DO KONCEPCJI OBSŁUGI KLIENTA 
FLOTOWEGO?
S.R.: Oczywiście będziemy bazować na 
warsztatach skupionych w sieci Q Service 
Truck. Jest to dla nas gwarancja rzetelno-
ści wykonania usług. W regionach, gdzie 
aktualnie nie posiadamy warsztatów 
sieciowych, do współpracy będziemy 
zapraszać serwisy obecnie niezrzeszone, 
ale jednocześnie spełniające nasze ocze-
kiwania, co do jakości usług. Dział obsługi 
flotowej, co do zasady, będzie miał charak-
ter działalności paneuropejskiej, ponieważ 
musimy podążać w ślad za szlakami firm 
transportowych, zarówno w segmencie 
przewozu towarów, jak i osób. Dążymy do 
tego, aby działać na wszystkich istotnych 
rynkach europejskich. 

JAKI CZYNNIK GWARANTUJE, 
ŻE W Q-SERVICE TRUCK ZRZESZONE 
SĄ WYŁĄCZNIE NAJWYŻSZEJ KLASY 
WARSZTATY? 
S.R.: Oprócz tego, że warsztaty muszą 
przejść audyt dopuszczający przeprowa-
dzany przez niezależną jednostkę certy-
fikującą, powinien również posiadać trzy 
podstawowe autoryzacje (Wabco, Knorr 
i Feber). Technologia napraw mocno się 
rozwija, a oczekiwania w stosunku do 
świadczonych usług wciąż rosną. Dlate-
go też, jako grupa Inter Cars, stawiamy 
na własny Dział Szkoleń Technicznych, 
w którym pracują wyspecjalizowani 
inżynierowie z pełną wiedzą diagnosty-
ki pojazdów ciężarowych. Dział szkoleń 
stanowi swoisty bank wiedzy, gdzie 
gromadzimy pozyskaną od producen-
tów części premium wiedzę dotyczącą 
technologii napraw. I która w dalszej 
kolejności, również przy współudziale 
trenerów naszych producentów, jest 
przekazywana do wszystkich chętnych 
pogłębienia wiedzy serwisów, również 
tych niezrzeszonych. Myślę, że właśnie 
ten proces przyczynia się do utrzymania 
ciągłości w podnoszeniu standardów 
obsługi w warsztatach co ostatecznie, po 
części przekłada się na kondycję rynku 
niezależnego. 

CO JEST TWOIM ZDANIEM 
NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM SIECI 
NA NAJBLIŻSZE LATA? 
S.R.: Z pewnością główne trendy w mo-
toryzacji stanowią z jednej strony 
wyzwanie, ale także i szansę dla nie-
zależnego warsztatu. Mam tu na myśli 
między innymi alternatywne źródła 
napędu, telematykę i pojazdy autono-
miczne. Wszystko zależy od tego w ja-

kim stopniu rynek niezależny będzie 
mógł się wpisać w nową rzeczywistość. 
Weźmy na przykład telematykę. To nie 
tylko zarządzanie procesem transpor-
towym, ale również możliwości dia-
gnostyki pojazdów na odległość. A co 
za tym idzie, zdolność bezpośredniego 
przekierowania do warsztatu informa-
cji o powstałej konieczności podjęcia 
działań serwisowych w pojeździe. Jest 
to technologia dająca ogromne możli-
wości rozwoju serwisu. Pod warunkiem, 
że będzie miał do niej pełny dostęp. Na 
dziś jest to jeszcze wciąż duże wyzwa-
nie dla niezależnego warsztatu. Dlatego 
też kluczowa staje się ścisła współpraca 
niezależnego sektora motoryzacyj-
nego z instytucjami pozarządowymi 
jak SDCM, FIGIEFA, mającymi realny 
wpływ na decyzje legislacyjne doty-
czące naszej branży. Zrzeszanie rynku 
niezależnego w różnych formach i pod 
różnymi egidami przygotowuje do wy-
zwań, pozwala na łatwiejsze pokonywa-
nie trudności. Dzięki niemu budujemy 
większą swobodę działania, znacznie 
szersze perspektywy i lepsze widoki  
na przyszłość.
Patrząc z perspektywy warsztatów, 
można również przypuszczać, że bę-
dzie następowała konsolidacja rynku 
usług. W związku z coraz trudniejszym 
dostępem do wiedzy, ale również ko-
niecznością inwestycji w coraz droższe 

specjalistyczne oprzyrządowanie, na 
rynku rozwiną się te warsztaty, które 
będą w stanie zachować wysoki poziom 
standardu obsługi i będą miały możliwo-
ści (nie tylko finansowe), aby podążać za 
trendami i potrzebami rynku. 

A JAKIE WIDZISZ TRENDY NA RYNKU 
DYSTRYBUCJI CZĘŚCI?
S.R.: Przede wszystkim musimy wziąć 
pod uwagę szybkie zmiany zachodzą-
ce na rynku. Mamy czas dynamicznej 
konsolidacji w różnych obszarach. Pro-
ducenci łączą się, tworząc coraz większe 
organizacje. Jeżeli chodzi o dystrybuto-
rów, to proces jest podobny. W dalszym 
ciągu rynek europejski jest bardzo 
rozdrobniony i z pewnością proces kon-
solidacji będzie następował. Podsumo-
wując nasze dotychczasowe osiągnięcia 
i nieustające inwestycje w dalszy rozwój, 
możemy pokusić się o snucie planów 
zwiększenia udziału w rynku.

CZEGO ŻYCZYSZ Q-SERVICE TRUCK 
NA KOLEJNE 20 LAT?
S.R.: Wszystkim uczestnikom sieci i na-
szym klientom życzę przede wszystkim 
dynamicznego rozwoju. Żyjemy w cza-
sach rewolucji technologicznej i musimy 
za nią podążać. I co również jest bardzo 
istotne – ona musi odbywać się także 
w nas samych. Czego Państwu i sobie 
również życzę.

Q-SERVICE TRUCK 15
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Warsztat Andrzeja Kapuśniaka od kilku 
lat zrzeszony jest w największej nieza-
leżnej sieci warsztatów ciężarowych 
w Europie, Q-Service Truck. Ponieważ 
jest to zakład działający niezwykle pręż-
nie i na bardzo wysokim poziomie, wła-
śnie on ugościł w swoich progach gości 
z Ukrainy, którzy zdecydowali się na 
przyjazd do Polski i zacieśnienie współ-
pracy w ramach międzynarodowej sieci. 

Dwa dni wcześniej przedstawiciele 
ukraińskich serwisów wzięli udział 
w wielkiej gali w Arłamowie, podczas 
której celebrowano 20-lecie istnienia sie-
ci Q-Service Truck. Dwa z nich właśnie 
podczas tej uroczystości zostały przyjęte 

w szeregi sieci, pozostałe należą już do 
niej od poprzedniego roku. - Wszyscy 
do Hedwiżyna przyjechali po wiedzę, 
wymianę doświadczeń i nawiązanie 
ściślejszej współpracy – mówi Dmitriy 
Stepyuk, dyrektor LLC Longran, po czym 
dodaje – Chcieliśmy zwiedzić polski 
Q-Service Truck i podpatrzeć, jakie roz-
wiązania stosują nasi koledzy.

- Z warsztatem pana Andrzeja Kapuśnia-
ka chcielibyśmy oczywiście współpraco-
wać – kontynuuje Stepyuk. - Najbardziej 
interesuje nas współpraca na poziomie 
wymiany doświadczeń, a także dzia-
łania w aspektach technicznych oraz 
– przede wszystkim – pomoc klientom. 
Samo przystąpienie do sieci Q-Service 
Truck to z kolei możliwość korzystania 
z systemu bonusowania, który uprawnia 
nas do zakupu narzędzi do wyposażenia 
warsztatu oraz daje dostęp do licznych 
szkoleń dla naszego personelu.  

Sieć Q-Service Truck w ostatnich latach 
rozrasta się coraz bardziej, szczególnie 
na rynkach zagranicznych. Obecnie 
w siedmiu krajach (Polska, Litwa, 

Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry i Ru-
munia) w jej strukturach zrzeszonych 
jest już 170 warsztatów. W najbliższych 
latach ekspansja ta powinna następo-
wać, a jednym z kluczowych aspektów 
scalających jej członków będzie jedna 
wspólna gwarancja, która działać będzie 
nie tylko w obrębie polskich serwisów, 
ale we wszystkich warsztatach, także 
zagranicznych, należących do Q-Service 
Truck. Podczas wizyty w Hedwiżynie 
wspominał zresztą o tym także Dmitriy 
Stepyuk, dyrektor LLC Longran: - Jedną 
z najważniejszych korzyści płynących 
dla nas z przynależności do sieci jest 
możliwość otrzymania gwarancji dla 
naszych klientów, którzy będą przeby-
wali w Polsce czy na Litwie. To znacznie 
ułatwi nam pracę, a jednocześnie zna-
cząco podniesie standard oferowanych 
przez nas usług. 

PARTNERSTWO 
PONAD GRANICAMI 
14 STYCZNIA W HEDWIŻYNIE KOŁO BIŁGORAJA MIAŁO MIEJSCE NIEZWYKŁE SPOTKANIE. 
UCZESTNICZYLI PEŁNIĄCY W NIM HONORY GOSPODARZA, WŁAŚCICIEL WARSZTATU ANDRZEJ 
KAPUŚNIAK ORAZ PRZEDSTAWICIELE WARSZTATÓW Q-SERVICE TRUCK Z UKRAINY. 
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MARIUSZ – STRONGMAN, FIGHTER 
CZY BIZNESMEN? W KTÓREJ Z TYCH 
RÓL CZUJESZ SIĘ NAJLEPIEJ? 
Sport od zawsze traktowałem jako hobby. 
Jest bardzo ważną częścią mojego życia, 
jednak nie jedyną. Są również inne rze-
czy, w których człowiek musi się odna-
leźć i z którymi musi sobie poradzić.  
Tak się składa, że ja świetnie radzę sobie 
na kilku płaszczyznach jednocześnie. 

NO WŁAŚNIE, ŚWIAT POZNAŁ CIĘ, 
KIEDY ZOSTAWAŁEŚ MISTRZEM 
ŚWIATA STRONGMANÓW. TWOJA 
PRZYGODA ZE SPORTEM ZACZĘŁA SIĘ 
JEDNAK ZNACZNIE WCZEŚNIEJ? 
Szeroko rozumianym sportem zajmuję się 
od blisko trzydziestu lat. Pierwszy kontakt 
z nim miałem w wieku 11 lat. Ojciec przygo-
tował mi sztangi i tak zacząłem trenować. 
To już kawał czasu, jednak nie wyobrażam 
sobie innego życia, życia bez sportu.

RZUCIŁEŚ STRONGMANÓW, BO 
CZUŁEŚ SIĘ SPEŁNIONY? ZDOBYŁEŚ 
W TEJ DYSCYPLINIE WSZYSTKIE 
MOŻLIWE TYTUŁY. SKĄD ZATEM 
POMYSŁ NA MMA? 
W sportach siłowych osiągnąłem prawie 
wszystko – kilkukrotnie byłem mistrzem 
świata, mistrzem Europy czy Polski. Zdo-
byłem również kilka pucharów. Śmiało 
mogę stwierdzić, że zawsze lubiłem się 
„lać” i ciągle lubię to w sobie. W pewnym 
momencie swojej kariery doszedłem jed-
nak do wniosku, że potrzebuję nowych 
wyzwań. Na pewnym etapie zgarniałem, 
czy to w Polsce, czy na świecie, wszyst-
ko to, co było do wygrania. Zbiegło to się 
w czasie z rosnącą popularnością MMA 
w Polsce. Podobała mi się brutalność tego 
sportu. Wszystkie chwyty dozwolone, poza 
oczywiście tymi niehonorowymi. Wydaje 
mi się, że dobrze się w tym odnajduję. 

JUŻ 23 MARCA W ŁODZI STANIESZ DO 
WALKI Z SZYMONEM KOŁECKIM (6-1). 
JAK IDĄ PRZYGOTOWANIA DO TEGO 
POJEDYNKU?
Myślami cały czas jestem przy tej walce. 
Po wstępnym okresie (rozmowa odbyła 
się pod koniec stycznia – przyp. red.), 
przygotowania na chwilę obecną wkra-
czają na wyższy poziom. Chociaż ja 
nie zwalniam tempa. Trenuję dwa razy 
dziennie i większość czasu spędzam na 
sali treningowej – mata, ring, siłownia. 
Nie ukrywam, ostatnie kilka miesię-
cy poświęciłem na ćwiczenia siłowe, 
a teraz ruszam z przygotowaniami 
technicznymi. Wszystko idzie w dobrym 
kierunku. 

MYŚLISZ JESZCZE O REWANŻU 
Z KAROLEM BEDORFEM, CZY NA RAZIE 
TO ZAMKNIĘTA KARTA? 
Nie, nie jest to zamknięta karta. Żeby 
wyjść do pojedynku o pas trzeba jednak 
stoczyć 2-3 walki i nabrać trochę pewno-
ści siebie. Nie ukrywam, trochę utarli mi 
nosa, dlatego jest mi to potrzebne. Oczy-
wiście, będę chciał spróbować jeszcze 
raz, ale na to przyjdzie czas. 

ODEJDŹMY TROCHĘ 
OD SPORTU. NIEWIELU WIE, 
ŻE JESTEŚ SPRAWNYM 
BIZNESMENEM, MASZ SWOJĄ FIRMĘ 
TRANSPORTOWĄ. SKĄD POMYSŁ 
NA TRANSPORT? 
Pomysł na tego typu biznes urodził się 
około 16 lat temu. Miałem akurat jeden 
samochód, który dostałem w rozliczeniu 
w zamian za współpracę z jedną z firm 
zajmujących się produkcją samochodów. 
Początkowo auto robiło około 5000 km 
rocznie, więc koszty jego utrzymania 
znaczenie przewyższały przebieg, który 
samochód robił. Wtedy tak naprawdę 

zaczęła się moja przygoda z transportem. 
Najpierw była jedna naczepa, później auto 
jeździło we flocie Blach Pruszyński. Oka-
zało się, że na koniec miesiąca wychodzi 
z tego konkretny zysk. Później dochodzi-
ły kolejne pojazdy. 

JAK DUŻĄ FLOTĄ DYSPONUJECIE? 
Na chwilę obecną jest tych samochodów 
kilka. Mimo iż działalność ta jest docho-
dowa, to nie rozwijam tego biznesu tak 
bardzo, jak chciałbym, ponieważ wymaga 
on nieustanej kontroli, praktycznie przez 
całą dobę. Ciężarówki to niestety tylko 
maszyny i nawet te nowe, posiadające 

MA W DOROBKU PIĘĆ TYTUŁÓW INDYWIDUALNEGO MISTRZA ŚWIATA STRONGMAN, 
W ZAWODOWYM OKTAGONIE STOCZYŁ 19 POJEDYNKÓW, Z KTÓRYCH 12 ROZSTRZYGNĄŁ 
NA SWOJĄ KORZYŚĆ, JEST BIZNESMENEM, A JEDNYM Z JEGO INTERESÓW JEST FIRMA 
TRANSPORTOWA. ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ Z MARIUSZEM PUDZIANOWSKIM.
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TO CIĘŻKI KAWAŁEK CHLEBA 
TRANSPORT

Z TRASY

SPRAWDŹ PROFIL 
MARIUSZA PUDZIANOWSKIEGO 

ZAJRZYJ NA
www.facebook.com/TransportPudzian/



gwarancję, potrafią się psuć. Kontakt 
z kierowcą, konieczność wezwania ser-
wisu mobilnego, wszystko muszę ze sobą 
zgrywać. Prowadzę i angażuję się w róż-
ne działalności i też potrzebuję trochę 
czasu dla siebie. Stąd taka decyzja – do-
póki zajmuję się sportem, nie będę roz-
wijał firmy transportowej aż tak bardzo. 
Nie wykluczam jednak, że w przyszłości 
poświęcę temu biznesowi więcej uwagi. 
Transport to ciężki kawałek chleba. 

CZY PRZY TAK LICZNEJ FLOCIE 
POJAZDÓW MACIE SWÓJ WŁASNY 
SERWIS? 
Te najbardziej podstawowe czynności 
czy naprawy wykonujemy u siebie. Cho-
dzi o takie rzeczy jak wymiana kół, kloc-
ków, płynów i inne proste czynności. 
Bardziej skomplikowane naprawy zosta-

wiamy autoryzowanym serwisom. Mu-
simy wspomagać się takimi usługami ze 
względu na czas, o którym wspomnia-
łem wcześniej. Prowadzenie własnego 
warsztatu to również zajęcie, które wy-
maga uwagi i czasu, które ja z kolei wolę 
spożytkować na treningach. 

JAKIMI USŁUGAMI ZAJMUJE SIĘ 
TWOJA FIRMA? 
Pracuję pod dwoma spedycjami. Z tymi 
firmami mam wypracowane fajne rela-
cje i warunki. Nie chcę na razie budować 
własnego działu spedycji. 

JAKIE KIERUNKI OBSŁUGUJE FIRMA? 
ZAGRANICĘ CZY 
RACZEJ POLSKĘ? 
Znakomitą większość, około 70% 
wszystkich transportów stanowi zagra-
nica, na tzw. przerzutach. W krajowym 
poletku również jesteśmy obecni, jednak 
w znacznie mniejszym stopniu. 

W OSTATNIM CZASIE FIRMY 
TRANSPORTOWE W POLSCE MAJĄ 
PROBLEMY Z ZATRUDNIENIEM 
DOBRYCH KIEROWCÓW. 
JAK SOBIE Z TYM RADZICIE? 
Problem ten jest bardzo dostrzegalny, 
chociaż mnie aż tak bardzo nie dotyczy. 
Prowadząc swoje interesy, podchodzę 
uczciwie do ludzi, z którymi współpra-
cuję. U mnie zawsze jest stabilnie. Jeśli 
umawiam się z kimś na to, że wypłata 
jest do 10. każdego miesiąca, to choćby 
się waliło i paliło, to te pieniądze zawsze 
są na czas. Przez 15 lat nigdy mi się nie 
zdarzyło, żeby były jakieś opóźnienia 
w płatnościach. Niestety, ale w tej branży 
takie podejście jest rzadkością. Oczy-
wiście są firmy, które płacą więcej ode 
mnie i tego nie ukrywam, ale niewiele 
jest firm, które podchodzą do pracowni-
ków tak uczciwie, jak ja. Dodatkowo pra-
cując dla mnie, kierowca ma pewność 
co do maszyny, którą jeździ. Nasza auta 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

19Z TRASY



są zadbane, odpowiednio serwisowane, 
trzymając wysoki standard. Szkoda, że 
inni właściciele firm transportowych nie 
dbają o ten aspekt prowadzenia biznesu. 

JAKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY 
POSIADASZ I CZY PAMIĘTASZ, 
KIEDY ZDOBYŁEŚ NA NIE 
UPRAWNIENIA? 
Posiadam praktycznie wszystkie kate-
gorie, a także wiele uprawnień dlatego 
prowadzenie żadnej maszyny nie jest 
dla mnie wyzwaniem. 

JAZDA JAKIM SAMOCHODEM, 
CIĘŻAROWYM CZY OSOBOWYM, 
SPRAWIA CI WIĘCEJ FRAJDY? 
Jazda ciężarówką to zupełnie coś innego 
niż jazda samochodem osobowym. Jest 
dużo bardziej monotonna – ustawiasz 
85-90 km/h na tempomacie i płyniesz 
przez bezkres dróg i autostrad. Mimo 
to wymaga ona dużo więcej skupienia, 
a także niesie za sobą dużo większą 
odpowiedzialność. Samochód osobo-
wy daje nieco więcej swobody. Możesz 
jechać 80 km/h, ale też i dużo szybciej, 
o ile oczywiście jest odpowiednia droga 
i pozwalają na to przepisy. W tym mo-
mencie dużo chętniej wsiadam do samo-
chodu osobowego. 

WYGLĄDASZ NA CZŁOWIEKA 
SPEŁNIONEGO. CZEGO ZATEM ŻYCZYĆ 
CI NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE? 
Sportowo, biznesowo czy nawet jako 
mężczyzna faktycznie jestem bardzo 
spełniony. Oczywiście mógłbym roz-
winąć swoje biznesy jeszcze bardziej 
i mam w sobie taki potencjał. Jestem 
osobą bardzo wiarygodną, która przez 
lata wyrobiła sobie odpowiednią markę 
i właściwe relacje. To, czego teraz po-
trzebuję, to zdrowie. Nic więcej nie jest 
mi potrzebne. 

JESTEŚ BARDZO AKTYWNY 
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. 
TWÓJ KANAŁ NA YOU TUBIE 
SUBSKRYBUJE 55 TYSIĘCY LUDZI, 
PROFIL NA FACEBOOKU LUBI BLISKO 
600 TYSIĘCY. LUBISZ BYĆ BLISKO 
LUDZI? 
Moja obecność w przestrzeni Interne-
tu wynika z faktu, że ludzie zadają mi 
bardzo dużo pytań. Posiadam bogate 
doświadczenie, zarówno w biznesie, 
jak i w sporcie. Bardzo dużo podróżuję 
i poznałem wiele kultur. Trochę tej wie-
dzy już zebrałem. Ja bardzo chętnie tym 
wszystkim się dzielę, podpowiadam, 
zwracam uwagę na szczegóły, na które 
być może inni nie zwróciliby uwagi. 
Jeśli moje materiały pomogą lub zmo-
tywują choć małą część mojej widowni, 
to dla mnie będzie to duży sukces. Sam 
pochodzę z małej miejscowości, a jed-
nak udało mi się wejść na sam szczyt, 
więc nie widzę żadnych przeszkód, aby 
inni poszli w moje ślady. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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JAK MOŻNA OCENIĆ 2018 ROK 
Z PERSPEKTYWY INTER CARS? 
Krzysztof Soszyński, Wiceprezes Za-
rządu Inter Cars i Dyrektor Operacyjny: 
Jesteśmy zadowoleni z osiągnięć od 
strony sprzedaży we wszystkich krajach 
i segmentach sprzedaży. Drugie miejsce 
w Europie i pierwsze w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w dystrybucji części 
motoryzacyjnych to duży zaszczyt, ale 
przede wszystkim zobowiązanie w sto-
sunku do klientów. Nasza strategia ma 
na celu realizację potrzeb warsztatów 
we wszystkich 16 krajach. Rozwój ofer-
ty, szerokość asortymentu, dostępność 
oraz ostatnia mila w dostawie to nadal 
kluczowe obszary w budowie przewagi 
konkurencyjnej, która ma realizować 
oczekiwania klienta, budować jego po-
zytywne doświadczenie w kontaktach 
z Inter Cars we wszystkich kanałach 
sprzedaży. Duży obszar inwestycji to 
cyfryzacja procesów i narzędzi.

Poniżej oczekiwań w 2018 r. jest nasza 
rentowność w procentach. Jesteśmy 
jednak przygotowani do poprawy efek-
tywności, w szczególności, że kończymy 
wdrażanie kilku dużych i kosztownych 
projektów. W ostatnich latach dokona-
liśmy z sukcesem inwestycji w obsza-
rze sprzedaży części do samochodów 
ciężarowych, która przyczyniła się do 
zajęcia pierwszego miejsca w dystrybu-
cji tych produktów w Europie Środkowo-
-Wschodniej i trzeciego w Europie. Nie 
mniejszy sukces odnosimy w oponach 
czy olejach. Kluczowymi obszarami 
wsparcia sprzedaży we wszystkich 
produktach są logistyka oraz IT.

JAKIE SĄ CELE INTER CARS 
NA 2019 ROK?
Nasza strategia na 2019 rok to poprawa 
rentowności, a jeżeli chodzi o wzrosty 
sprzedaży akceptujemy wzrosty poniżej 
10%, bo na tle branży taki wzrost daje rę-

kojmię wzrostu wartości firmy. Jesteśmy 
zdeterminowani do kontynuowania takiej 
strategii na 16 rynkach geograficznych.

RYNEK POLSKI CZY 
ZAGRANICZNY? 
GDZIE W 2019 ROKU 
FIRMA UPATRUJE 
SZANS NA ROZWÓJ?
Przestrzeń do wzro-
stów jest na wszystkich 
rynkach geograficznych. 
Zamierzamy rosnąć 
we wszystkich krajach 
i w każdym z segmen-
tów.

JAKI WPŁYW NA RYNEK BĘDĄ 
MIAŁY PRZEJĘCIA I KONSOLIDACJE 
NA RYNKU DYSTRYBUCJI? 
Konsolidacje są faktem na całym 
świecie, także w Polsce. Z jednej 
strony obserwujemy budowę wielkich 
amerykańskich grup dystrybucyjnych 
takich jak LKQ czy GPC. Z drugiej stro-
ny mniejsze podmioty, które chcą się 
utrzymać na rynku, przyłączają się do 
grup zakupowych. Takim przykładem 
jest firma Gordon, która rozpoczyna 
współpracę z ADI (Autodistribution 
International) czy Auto Partner S.A., 
który jest członkiem grupy Global One.
LKQ kupiło AD Polska, posiada w swo-
im portfelu firmę Elit oraz ma wpływ 
za pośrednictwem firmy Mekonomen 
(LKQ posiada 26,5% akcji tej spółki) na 
Inter-Team (obecnie firma należąca do 
Mekonomena). GPC obecne jest w Eu-
ropie za pośrednictwem AAG (Alliance 
Automotive Group). W Polsce niniejszy 
podmiot posiada udziały w Group Auto 
Polska.
Duże grupy zakupowe już od kilku lat 
mają znaczący udział w polskim rynku. 
Przykładem na to są: Inter Cars, który 
jest członkiem grupy ATR, czy Moto-Pro-
fil, który reprezentuje w Polsce Temot In-

ternational. W ostatnich latach pojawili 
się też giganci z USA, którzy sami kon-
solidują rynek, a dodatkowo korzystają 
na przynależności do grup zakupowych. 
Czas pokaże, czy zwycięzcą będzie 
któryś z gigantów czy lokalny bohater. 
Jak widać przedsiębiorcy szukają swojej 
drogi do sukcesu. Największym wy-
zwaniem w najbliższych latach będzie 
umiejętność wzrostu poszczególnych 
podmiotów przy jednoczesnym zacho-
waniu rentowności. Nasz rynek rośnie, 
ale jednocześnie dynamicznie rosną 
koszty pracy. Nie tylko na poziomie dys-
trybutorów, ale także sklepów i warsz-
tatów. Wszyscy muszą przenieść wzrost 
cen produktów u dostawców oraz usług 
w warsztatach na klienta końcowego, 
czyli kierowców. Przykład powinni dać 
najwięksi gracze, którzy poradzą sobie 
nawet w obecnym środowisku.

- W OSTATNICH LATACH DOKONALIŚMY Z SUKCESEM INWESTYCJI W OBSZARZE SPRZEDAŻY 
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, KTÓRA PRZYCZYNIŁA SIĘ DO ZAJĘCIA 
PIERWSZEGO MIEJSCA W DYSTRYBUCJI TYCH PRODUKTÓW W EUROPIE ŚRODKOWO-
- WSCHODNIEJ – ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM SOSZYŃSKIM, WICEPREZESEM ZARZĄDU FIRMY. 

JESTEŚMY 
NUMEREM 1 W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ! 

ŹRÓDŁO:    Motofocus.pl
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Uaktualniane, aby sprostać 
potrzebom coraz bardziej 
wyspecjalizowanego rynku

MAN
E U R O 6 G E N E R AT I O N TGX TGM TGL



PIĘKNY CZAS W BORMIO 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SNOW & MUSIC DAYS 

2018 ZA NAMI! W SERCU WŁOSKICH ALP 1500 KLIENTÓW 
INTER CARS WZIĘŁO UDZIAŁ W LICZNYCH SPOTKANIACH 
Z DOSTAWCAMI, JEŹDZIŁO PRZEZ TYDZIEŃ NA NARTACH, 

POZNAWAŁO LOKALNE SPECJAŁY I TRADYCJE ORAZ 
UCZESTNICZYŁO W KONCERTACH DWÓCH GWIAZD 
POLSKIEGO SHOW-BIZNESU, MROZU I MARGARET. 

ZOBACZCIE NASZĄ FOTORELACJĘ 
Z TEGO NIEZWYKŁEGO WYDARZENIA! 

1KONFERENCJA 
ZARZĄDU 
INTER CARS

3SZKOLENIA 
PRZEPROWADZONE 
W SHOW CAR

6APRES-SKI W SPECJALNYM 
NAMIOCIE ZLOKALIZOWANYM
PRZY STACJI NARCIARSKIEJ 

7WSPÓLNIE 
SPĘDZONYCH 
DNI 

9KRAJÓW, KTÓRYCH 
PRZEDSTAWICIELE WZIĘLI 
UDZIAŁ W WYDARZENIU 

19PREZENTACJI 
DOSTAWCÓW – PARTNERÓW 
SNOW & MUSIC DAYS

1919 HOTELI, W KTÓRYCH 
ZAKWATEROWANI BYLI 
UCZESTNICY WYJAZDU 

PROGRAM WYJAZDU / PORADY / APLIKACJA / DOJAZD / MAPY / WAŻNE KONTAKTY

PRZEWODNIK
BORMIO, 9-16.12.2018
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PIĘKNY CZAS W BORMIO 

40GRUP, W KTÓRYCH 
ODBYWAŁY SIĘ SZKOLENIA 
NARCIARSKIE  

1481KILOMETRÓW 
DZIELĄCYCH WARSZAWĘ 
OD BORMIO 

14500
KILOMETRÓW 
PRZEJECHANYCH 
NA NARTACH PRZEZ 
UCZESTNIKÓW 
WYJAZDU 

1500KLIENTÓW, 
KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ 
W SNOW & MUSIC DAYS 2018 

4000 €W PULI 
ZAWODÓW 
NARCIARSKICH 

1800 W M2
POWIERZCHNIA HALI PENTAGONO, 
W KTÓREJ ODBYŁY SIĘ KONCERTY 
MROZU I MARGARET 

1225M. N.P.M. 
WYSOKOŚĆ, NA KTÓREJ 
ZLOKALIZOWANE 
JEST BORMIO 

19 HOTELI, W KTÓRYCH 
ZAKWATEROWANI BYLI 
UCZESTNICY WYJAZDU 

PROGRAM WYJAZDU / PORADY / APLIKACJA / DOJAZD / MAPY / WAŻNE KONTAKTY

PRZEWODNIK
BORMIO, 9-16.12.2018
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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.

WIĘCEJ O ZALETACH 
KATALOGU ONLINE: 

www.intercars.com.pl/pl/
oprogramowanie/ic-katalog-online





JAK ISTOTNE JEST DOBRE
 OPROGRAMOWANIE 
DO ZARZĄDZANIA 
WARSZTATEM? 
Sądzę, że oprogramowanie serwisowe 
można podzielić na dwie główne kate-
gorie. Pierwsza to programy magazyno-
we, finansowe oraz księgowe. Druga to 
wszelkiego rodzaju aplikacje (w tym mo-
bilne), ułatwiające pracę oraz wpływają-
ce na jakość obsługi klienta, jak choćby 
elektroniczny terminarz czy aplikacje 
do przyjmowania pojazdów w serwisie. 
Oprogramowanie takie potrafi w sposób 
inteligentny zarządzać całym serwisem, 
od rozliczania pracowników, przez pro-
wadzenie gospodarki magazynowej, aż 
po kompleksowe moduły pozwalające na 
pełną obsługę zleceń serwisowych.

Oprogramowanie ma duży wpływ na 
takie aspekty pracy serwisu jak jakość 
świadczonych usług czy wydajność pra-
cowników. Przede wszystkim możemy 
zaobserwować nowy trend wśród klien-
tów, szczególnie młodszego pokolenia, 
dla których warsztat nie ma być już tyl-
ko miejscem obsługi pojazdu, ale w rów-
nej mierze miejscem obsługi klienta. 
Wygląd, nowoczesność, optymalizacja 
pracy – to aspekty, na które coraz czę-
ściej zaczynamy zwracać uwagę. I wła-
śnie tu z pomocą przychodzą wszelkiego 
rodzaju aplikacje, które są w stanie 
pomóc w sprawnej pomocy klientowi. 
Elektroniczny dostęp do danych przede 
wszystkim skraca czas niezbędny do 
postawienia wstępnej diagnozy, ale też 

powoduje, że przyjęcie samego klienta 
odbywa się szybciej oraz sprawniej. 
Narzędzia do zarządzania czasem mogą 
znacząco wpłynąć na liczbę sprzeda-
nych roboczogodzin co już przekłada się 
na zwiększenie zysków.

Do tego dochodzi wszelkiego rodzaju 
oprogramowanie wyliczające wartość 
pracy wykonanej przez mechaników, co 
pozwala na dokładne zbadanie rentowności 
poszczególnych pracowników. Aplikacje 
wyposażone w wiele zaawansowanych 
raportów są natomiast w stanie wykazać 
wiele danych, na podstawie których serwis 
może dążyć do ciągłej optymalizacji pracy. 
W kontekście dostępu do usług online naj-
ważniejsze funkcje, jakie może zaoferować 
oprogramowanie serwisowe, to możliwość 
wprowadzania dokumentów zakupowych 
oraz magazynowych bezpośrednio z syste-
mów dostawców. Znacząco skraca to czas 
przyjęcia towarów, zwiększa transparent-
ność szeroko pojętej gospodarki magazyno-
wej oraz pozwala na utrzymanie porządku 
w programach zarządzających finansami.

Kolejna zaleta programów podłączonych 
do usług online to dostęp do danych kata-
logowych producentów, czasów napraw lub 
automatyczne wyszukiwanie części. Funk-
cje te oraz wiele innych, jak choćby dostęp 
do informacji o zamiennikach i kodach 
kreskowych, import danych o kontrahen-
cie z CEIGD czy też otwieranie zleceń ser-
wisowych po zeskanowaniu kodu AZTEC 
z dowodu rejestracyjnego, posiada autorski 
program firmy Inter Cars – eSOWA (elek-
troniczny system obsługi warsztatu).

Specjalistyczne forum internetowe nie daje 
takich możliwości jak udostępniane dane 
online przez producentów oraz dostawców. 
Dodatkową przewagą oprogramowania jest 
fakt, że wyszukanie niezbędnej informa-
cji zajmuje dosłownie chwilę, natomiast 

w oczekiwaniu na odpowiedź innego inter-
nauty możemy być pewni, że klient zdąży 
oddać swoje auto w innym serwisie. Łatwo 
więc dojść do wniosku, że taka inwestycja 
może się szybko zwrócić i przełożyć na 
zadowolenie klientów.

W dzisiejszych czasach nie wyobrażam 
sobie warsztatu bez, nawet prostego, opro-
gramowania. W dobie cyfryzacji, należy 
wykorzystywać możliwości oraz zasoby, 
jakie daje „podłączenie” serwisu online. 

Dostęp do 

Dostęp do zaawansowanych funkcji opro-
gramowania znacząco wpływa jakość oraz 
przepływ pracy, a klienci chętniej korzy-
stają z nowoczesnych, a zarazem pewnych 
rozwiązań. Przewaga serwisów korzysta-
jących z profesjonalnego oprogramowania 
jest na rynku bardzo wyraźna, co dobitnie 
świadczy o tym, że niedługo będzie 
można zapomnieć o warsztatach nie 
wykorzystujących dostępnej powszech-
nie technologii.

ROZMOWA Z DOMINKIEM TROŃSKIM – SPECJALISTĄ 
DS. WYPOSAŻENIA WARSZTATÓW W INTER CARS

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Dominik Troński 
Młodszy Specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatów
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Spółki do indeksu są kwalifikowane na 
podstawie liczby uzyskanych w bada-
niu punktów. Średnia liczba punktów 
wszystkich spółek wynosiła 63,7 – nie-
znacznie więcej niż rok temu. W indek-
sie 18 spółek reprezentuje przemysł, 
9 finanse i 4 usługi. W podziale na sek-
tory średni wynik spółek reprezentują-
cych przemysł wyniósł 65,2 pkt., finanse 
64,2 pkt. oraz usługi 55,5 pkt.

Wyniki notowań indeksu RESPECT po-
kazują, że spółki tworzące ten wskaźnik 
charakteryzują się wyższą stopą zwrotu 
niż przeciętna rynkowa wyrażona in-
deksem WIG. Od listopada 2009 roku do 
grudnia 2018 r., w ciągu dziewięciu lat 
istnienia indeksu, zwiększył on swoją 
wartość o 70%. W tym czasie indeks sze-
rokiego rynku WIG wzrósł o 47%, a WIG20 
spadł o 4%.

RESPECT Index to pierwszy w Europie 
Środkowo-Wschodniej indeks spółek 
odpowiedzialnych. Projekt został wpro-
wadzony przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy 
ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RE-
SPECT Index obejmuje swoim portfelem 
polskie i zagraniczne spółki z Głównego 
Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą 
spółki o najwyższej płynności, czyli wcho-
dzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 
lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które 

przechodzą trzystopniową weryfikację 
prowadzoną przez GPW i Stowarzysze-
nie Emitentów Giełdowych, prowadzące 
w nienaganny sposób komunikację z ryn-
kiem poprzez raporty bieżące i okresowe 
oraz swoje strony internetowe. Trzecim 
warunkiem jest odpowiedzialne spo-
łecznie zachowanie wobec środowiska, 
społeczności i pracowników, które jest 
analizowane na podstawie ankiety wery-
fikowanej przez audytora projektu.

Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek 
i rewizja składu indeksu są przeprowa-
dzane raz w roku, w jego drugiej połowie. 
Udziały spółek w indeksie są określane 
na takich samych zasadach, jak w przy-
padku innych indeksów giełdowych – pod 

uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, 
przy czym wagi największych spółek są 
ograniczane do 25 proc., gdy liczba uczest-
ników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 
10 proc. w pozostałych przypadkach.

Nowy skład RESPECT Index obowiązuje 
od 27 grudnia 2018 r.

INTER CARS WYRÓŻNIONY 
PRZEZ GPW
GIEŁDA PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH 
W WARSZAWIE 
OGŁOSIŁA NOWY SKŁAD 
INDEKSU SPÓŁEK 
ODPOWIEDZIALNYCH 
SPOŁECZNIE – RESPECT 
INDEX. W WYNIKU 
PRZEPROWADZONEJ 
WERYFIKACJI W SKŁAD 
INDEKSU PO XII EDYCJI 
WESZŁO 31 SPÓŁEK. 
INTER CARS PONOWNIE 
ZNALAZŁ SIĘ W TYM 
ZESTAWIENIU.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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W dniach 14-16 stycznia w Arłamowie odbyło się 
spotkanie zorganizowane dla najaktywniejszych 
klientów grupy Goodyear. Głównymi punktami 
spotkania były konferencja oraz gala, w trakcie 
której odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
Grupa Inter Cars została nagrodzona w dwóch 
kategoriach – Nagroda roku 2018 Grupy Goodyear 
Polska za największą sprzedaż opon osobowych 
oraz Nagroda specjalna Grupy Goodyear Polska  
– Lider biznesu 2018. 
Nagrody w imieniu firmy odebrali Wojciech Twa-
róg, Członek Zarządu Inter Cars SA i Marek Szar-
pak, Dyrektor Rynku Koło. 
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TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

GOODYEAR NA POCZĄTKU STYCZNIA TEGO ROKU POSTANOWIŁ NAGRODZIĆ FIRMY, 
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJE NAJAKTYWNIEJ. W ZASZCZYTNYM GRONIE PARTNERÓW TEJ 
GRUPY ZNALAZŁ SIĘ RÓWNIEŻ INTER CARS, KTÓRY DOSTAŁ AŻ DWA WYRÓŻNIENIA. 

INTER CARS DWUKROTNIE 
NAGRODZONY PRZEZ 
GOODYEAR 

PROMOCJE PREMIA CASH, W RAMACH KTÓRYCH ZA ZAKUP WYBRANYCH 
AKUMULATORÓW EXIDE I VARTA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA AKCJI KLIENCI 
OTRZYMUJĄ ZWROT CASH BACK W POSTACI PUNKTÓW PREMIA CASH 
– TO NAJCIEKAWSZE AKCJE INTER CARS NA ZAKOŃCZENIE ZIMY I WCZESNĄ WIOSNĘ. 

MOC PROMOCJI W INTER CARS

AKTUALNOŚCI

Promocja trwa do połowy marca, a objęte są nią zarówno 
akumulatory osobowe, jak i ciężarowe. Szczegóły akcji klienci 
znajdą na stronie www.truck.intercars.com.pl, w Katalogu 
Online oraz u Przedstawiciela Handlowego. Równie ciekawą 
akcją jest promocja  EXIDE „WNS Odjechane korzyści!”. 
W niej z kolei klienci mają szansę wygrać karty upominkowe 
Orlen, karty podarunkowe Euro oraz zestawy akcesoriów 
EXIDE – inteligentny prostownik i panel stanu naładowania. 

Pełna lista na: 
  TRUCK.INTERCARS.COM.PL/PL/OFERTA/PROMOCJE
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JEDNO Z CIEKAWSZYCH SZKOLEŃ PRZYGOTOWANYCH PRZEZ 
INTER CARS. JEGO CELEM JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW 
Z PRAWIDŁOWĄ DIAGNOSTYKĄ KOMPUTEROWĄ POJAZDÓW 
UŻYTKOWYCH ORAZ ICH KOMPONENTÓW.

PREZENTACJA TESTERÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH 
TEXA I BOSCH KTS TRUCK

W marcu startuje kolejna edycja pro-
gramu ShowTruck, w ramach którego 
mobilne centrum szkoleniowe Inter 
Cars przeprowadzi serię komplek-
sowych szkoleń dla mechaników 
specjalizujących się w naprawach 
samochodów ciężarowych. Jednym 
z ciekawszych będzie szkolenie z te-
sterów diagnostycznych, na którym 
poruszona zostanie tematyka doty-
cząca układów sterowania silnikiem, 
skrzynią biegów, układem hamulco-
wym, systemem AdBlue oraz wielu 
innych układów pojazdu. Omówione 
zostaną parametry pracy układów 
pojazdu dostępne z poziomu testera 
diagnostycznego, a także możliwości 
przeprowadzania testów wykonaw-
czych elementów oraz kodowań.
Podczas szkoleń prezentowane będą 
testery BOSCH KTS TRUCK i TEXA 
TRUCK. Szkolenie umożliwi porówna-
nie ich możliwości diagnostycznych, 
a uczestnicy zostaną zapoznani ze 
sposobami uzyskania niezbędnych 
uprawnień do wykonania czynności 
zastrzeżonych w testerze.

SZKOLENIE OBEJMUJE:
• prezentację testerów oraz ich standar-

dowego wyposażenia;
• przedstawienie dodatkowego wyposa-

żenia testerów oraz jego przeznaczenie;
• przedstawienie zakresu diagnostyki 

samochodów ciężarowych, naczep 
i przyczep;

• zapoznanie uczestników z wyma-
ganiami jakie muszą być spełnione 
przez mechanika, aby mógł uzyskać 
niezbędne kody do zastrzeżonych 
funkcji w testerze diagnostycznym;

• informacje dotyczące sposobu pozy-
skania kodów dostępu do zastrzeżo-
nych funkcji;

• prezentacje interfejsów programów 
diagnostycznych (panele obsługi 
programów);

• zapoznanie uczestników ze sposoba-
mi prawidłowej interpretacji kodów 
błędów;

• zapoznanie uczestników ze sposoba-
mi prawidłowej interpretacji odczyty-
wanych parametrów rzeczywistych;

• przedstawienie niezbędnych czynno-
ści jakie są wykonywane przy użyciu 

testera diagnostycznego po wymianie 
określonych komponentów (kodowa-
nia, adaptacje);

• prezentacje baz danych technicznych 
dostępnych w oprogramowaniu teste-
rów diagnostycznych (schematy elek-
tryczne, parametry czujników itp.).

AKTUALNOŚCI

PO WIĘCEJ INFORMACJI NA 
TEMAT SZKOLEŃ ZAPRASZAMY NA

www.facebook.com/SzkoleniaInterCars/

www.intercars.com.pl/szkolenia

www.twitter.com/icszkolenia 
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Grzegorz Siwecki, 
Koordynator Pro-
jektów Szkoleń 
Technicznych 

Szkolenie podzielone zostanie 
na dwie części. Pierwsza to 
część teoretyczna w postaci 
prezentacji. 
Druga to praktyka wykonywana 
w oparciu o użycie testerów 
diagnostycznych.  
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SZKOLENIE, KTÓRE PO KRÓTKIEJ PRZERWIE WRACA DO PROGRAMU SZKOLENIOWEGO 
INTER CARS. JEGO CELEM JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z BUDOWĄ, PRAWIDŁOWĄ 
DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWĄ ZAUTOMATYZOWANEJ SKRZYNI BIEGÓW. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

ZAUTOMATYZOWANA SKRZYNIA 
BIEGÓW ZF AS-TRONIC 

Na szkoleniu szczegółowo omawiane są 
budowa i działanie zautomatyzowanej 
skrzyni biegów oraz struktura transmisji 
danych na przykładzie 12-biegowej prze-
kładni AS-Tronic firmy ZF.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się mię-
dzy innymi z problematyką dotyczącą 
uszkodzeń sprzęgła stanowiącego połą-
czenie skrzyni biegów z silnikiem, ustala-
nia przyczyn powstania uszkodzeń, za-
kresu naprawy, poprawnego doboru części 
z uwzględnieniem konfiguracji pojazdu 
oraz zasad właściwego montażu. Omówio-
ne zostaną także zagadnienia związane 
z programowaniem skoku sprzęgła i gru-
bości tarczy w określonych przypadkach.
Przed przystąpieniem do naprawy 
skrzyni biegów istotne jest ustalenie 
rzeczywistej przyczyny występujących 
nieprawidłowości, dlatego szkolenie 
obejmuje nie tylko aspekty weryfikacji 
elementów samej skrzyni biegów, ale 
także tematykę diagnostyki innych 
układów pojazdu, które mogą generować 
problemy z właściwym funkcjonowa-
niem skrzyni biegów.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają 
się z metodami weryfikacji stanu elemen-
tów skrzyni biegów, sposobami ustalania 
przyczyn ich uszkodzenia oraz poznają 
zasady i metody właściwego montażu czę-
ści z uwzględnieniem wymaganych luzów 
montażowych i ich pomiarów. Poznają tak-
że błędy, jakie są często popełniane przez 
warsztaty podczas demontażu i montażu 
skrzyni biegów w procesie jej naprawy. 
Wartością dodaną szkolenia jest fakt, że 
omówione zostaną na nim także aspekty 
dotyczące poprawnej okresowej obsługi. 

TREŚĆ SZKOLENIA: 
• uszkodzenie sprzęgła, analiza możli-

wych przyczyn uszkodzenia, naprawa;
• wykonanie kalibracji po wymianie 

sprzęgła w samochodach Iveco;
• budowa i działanie zautomatyzowanej 

skrzyni biegów;
• badanie układów pojazdu za pomocą 

komputera diagnostycznego (powiąza-
nie nieprawidłowego działania skrzyni 
biegów z usterkami w innych układach), 
wyszukiwanie błędów i ich analiza;

AKTUALNOŚCI

PIERWSZE W TYM 
ROKU SZKOLENIE ZE 
ZAUTOMATYZOWANEJ SKRZYNI 
BIEGÓW ZF AS-TRONIC ODBYŁO 
SIĘ W DNIACH 4-6 MARCA 
W CENTRUM SZKOLENIOWYM 
INTER CARS. KOLEJNE 
ZAPLANOWANE SĄ NA: 
- 15-17 KWIETNIA,
- 13-15 MAJA, 
- 17-19 CZERWCA 

• demontaż skrzyni biegów na elementy;
• analiza przyczyn uszkodzenia skrzyni 

biegów;
• prawidłowa regulacja luzów łożysk 

i wałków;
• omówienie urządzenia sterującego, 

możliwości weryfikacji elementów ste-
rowania elektronicznego oraz naprawy 
w warsztacie, możliwości weryfikacji 
i naprawy w warsztacie elementów 
mechanicznego układu wykonawczego 
zmiany biegów;

• omówienie funkcji Intardera;
• dobór i wymiana oleju w skrzyni bie-

gów, różnice w przypadku skrzyni 
biegów z Intarderem.
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Szkolenie ze 
zautomatyzowanej 
skrzyni biegów ZF AS-
Tronic trwa trzy dni.



Jesteśmy właśnie na etapie wydawania 
45 samochodów dla PKP Polskich Linii 
Kolejowych. Realizujemy je w oparciu 
o rozstrzygnięcia przetargu „Dostawa 
92 sztuk pojazdów samochodowych dla 
jednostek organizacyjnych Spółki”. Prze-
targ podzielony był na kilka zadań, z któ-
rych dwa związane były z pickupem 
Isuzu. W pierwszym zostaliśmy zobli-
gowani do dostarczenia 15 samochodów 
dla Straży Ochrony Kolei, a w drugim do 
30 samochodów dla służb technicznych 
PKP. 

Przetarg ukazał się w kwietniu 2018 roku, 
w lipcu nastąpiło otwarcie ofert i wów-
czas okazało się, że oferta Q-Service 
Truck Sp. z .o.o. była najkorzystniejsza 
i niepodlegająca wykluczeniu w prze-

targu. Udział w przetargu brały takie 
firmy jak Nissan, Mitsubishi, Toyota oraz 
Mercedes, czyli cała gama pickupów 
dostępnych na polskim rynku. W tym 
gronie najkorzystniejsza okazała się 
oferta Isuzu.

Realizacja pierwszej części zamówienia 
(20 samochodów) nastąpiła z dniem 30 
października 2018 roku. PKP odebrało 
już większość samochodów, które prze-
szły odbiór techniczny bez żadnych 
zastrzeżeń, co szczególnie ważne, gdyż 
w przetargach państwowych pieczołowi-
tość wykonania warunków określonych 
w przetargu jest bardzo ważna. Jeste-
śmy wówczas obostrzeni normami tech-
nicznymi, które bezwzględnie należy 
spełnić i nie można poza nie wychodzić. 

CO OTRZYMAŁO PKP PLK?
Cechy, jakie podczas odbioru zaobserwo-
wał zamawiający, to przede wszystkim 
jakość wykonania zarówno samego sa-
mochodu, jak i zabudowy specjalistycz-
nej. Zabudowa w modelu D-MAX to pełna 
zabudowa firmy Road Ranger RH03  
– najnowszy model, bez bocznych szyb, 
jedynie z klapą tylną zamykaną na 
klucz. Wszystkie samochody dostarczo-
ne dla PKP Polskich Linii Kolejowych 
mają relingi dachowe, domontowane 
zostało także do nich dodatkowe  
oświetlenie – kogut montowany cen-
tralnie na tylnej zabudowie przestrzeni 
ładunkowej, a także trzy niezależne 
halogeny oświetlające boki oraz tylną 
strefę rozładunku pojazdu. Włączniki 
do lamp zostały umieszczone na lewym 

PKP JEŹDZI 
ISUZU D-MAX 
2018 ROK OKAZAŁ SIĘ NIEZWYKLE UDANY DLA FIRMY Q-SERVICE TRUCK SP. Z O.O., 
KTÓRA WYGRAŁA KILKA PRZETARGÓW NA DOSTAWĘ SAMOCHODÓW ISUZU.
WŚRÓD NICH NAJWIĘKSZY W HISTORII FIRMY – DLA PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH. 
O JEGO KULISACH OPOWIADA MENAGER SALONU W CZOSNOWIE, KAROL KUSZKOWSKI. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Karol 
Kuszkowski, 
Manager salonu 



bocznym słupku w samochodzie, dzięki 
czemu kierowca ma je cały czas pod 
ręką, a same w sobie technicznie nie po-
wodują problemu podczas użytkowania 
samochodu w normalnych warunkach. 

Wszystkie samochody mają 16-calowe 
felgi z ogumieniem zimowym. Dodatkowo 
każde auto wyposażone zostało w komplet 
felg z oponami przystosowanymi do jazdy 
latem. Samochody wybrane w przetargu 
to auta modelu w wersji L – podstawowej, 
która jednak cechuje się bogatym wy-
posażeniem, na które składają się m.in. 
fabrycznie zamontowana manualna kli-
matyzacja, nowoczesne radio z bluetooth 
i podłączeniem USB. Każde z nich ma 
ciemne zderzaki w kolorze czarnym. 15 
samochodów, które odebrało PKP Polskie 
Linie Kolejowe ma kolor czarny, 30 pozo-
stałych jest w kolorze białym. 

Każde auto wyposażone jest w hak holow-
niczy, który w Isuzu ma szczególne zna-
czenie. D-MAX to bowiem jedyny samo-

chód z gamy pickupów przystosowany do 
ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej 
3,5 tony. Jest to samochód w pełni zbu-
dowany na ramie, dzięki czemu jest wy-
trzymały, twardy, a zarazem lekki. Isuzu 
D-MAX waży niecałe dwie tony, jego ła-
downość nominalna to 1020 kg. Auto cha-
rakteryzuje też duży prześwit, największy 
w tej gamie samochodów, dzięki czemu 
świetnie sprawdza się ono w warunkach 
terenowych. Jazdę po bezdrożach wspo-
magają ponadto napęd stały 4x4 i blokada 
mechanizmu różnicowego. 

Wszystkie samochody spełniają wymogi 
normy Euro 6, ale co ważne, są to auta 
bez konieczności montowania instalacji 
AdBlue. Standardowo w silnikach Isuzu 
rozrząd napędzany jest łańcuchem, 
a producent zaleca jego wymianę co 
700 tysięcy kilometrów. Dzięki temu 
klient przez wiele lat może użytkować 
silnik bez ingerencji w jego techniczne 
aspekty. Każde auto objęte jest ponadto 
pięcioletnią gwarancją, a za jego bez-

awaryjnością stoi ponad stuletnie do-
świadczenie Isuzu w produkcji silników 
Diesla. Pierwsze z nich zjechały bowiem 
z taśm produkcyjnych w 1916 roku.

PRZETARGI, PRZETARGI 
W 2018 roku Q-Service Truck Sp. z o.o. 
wygrało wiele przetargów w branży 
energetycznej, gazowej oraz transpor-
towej, a więc we wszystkich tych seg-
mentach, w których pickupy najlepiej 
sprawdzają się do ciężkiej pracy w te-
renie. Największy przetarg, jaki do tej 
pory wygrała spółka, to jednak umowa 
na 45 pojazdów dla PKP Polskich Linii 
Kolejowych. To nasz pierwszy zwycięski 
przetarg na tak dużą skalę, dzięki niemu 
zdobyliśmy nowe doświadczenia, spraw-
dziliśmy własne umiejętności i prze-
konaliśmy się, że w tak krótkim czasie 
jesteśmy w stanie przygotować się do 
dużego przedsięwzięcia, a jednocześnie 
zobaczyliśmy w którym miejscu jeste-
śmy na tle konkurencji. 

Zrealizowanie założeń przetargu nie 
było łatwym zadaniem, a mechanicy 
w ostatniej fazie wydawania pojazdów 
pracowali tak naprawdę na trzy zmiany, 
włącznie w weekendami. Zdobyliśmy 
więc pierwsze szlify i doświadczenia 
i miejmy nadzieję, że w niedalekiej przy-
szłości wykorzystamy je przy kolejnych 
przetargach. Najważniejsze w odniesie-
niu sukcesu jest odpowiednie zgranie 
wszystkich elementów, które stopniowo 
do nas napływają, np. zabudowy czy 
elementów elektrycznych. Mamy ter-
miny dostaw gotowych samochodów, 
więc trzeba to wszystko odpowiednio 
zgrać w czasie – montaż komponentów 
i pracę serwisu, który oprócz tego ma 
do wykonania swoje bieżące zadania 
i prace. Samochody przypływały do nas 
na statkach z Tajlandii, w różnym czasie, 
możemy jednak przyjąć, że wszystkie 
mieliśmy u siebie w połowie październi-
ka. Część gotowych samochodów odda-
liśmy jeszcze w październiku,  
a 25 kolejnych na koniec listopada. 

PKP JEŹDZI 
ISUZU D-MAX 

Q-Service Truck Sp. z o.o.
ul. Gdańska 27
05-152 Czosnów 

Karol Kuszkowski – Manager Salonu 
tel. +48 22 714 10 07
kom. +48 669 990 360
e-mail: Karol.Kuszkowski@q-servicetruck.eu
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Q-Service Truck Sp. z o.o. 
jest pierwszym w Polsce 
autoryzowanym dealerem 
specjalizującym się 
w sprzedaży samochodów 
dostawczych i ciężarowych 
wyłącznie marki Isuzu. 
Oferuje pełen zakres usług  
– od przeglądów, diagnostykę 
GIDSS, naprawy gwarancyjne 
po naprawy pogwarancyjne. 
Pomaga ponadto w doborze 
i zakupie części do silników 
industrialnych Isuzu. 
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FEBER

Sieradzka fabryka pojazdów Feber Sp. z o.o. 
Grupa Inter Cars zanotowała rekordowy rok 
pod względem liczby wyprodukowanych 
pojazdów. Mury zakładu opuściło łącznie 
480 pojazdów, z czego 347 sztuk trafiło na 
rynek polski, a 133 sztuki na eksport. Daje to 
ponad 6% wzrost produkcji względem roku 
2017. Efektem rekordowej produkcji jest rów-
nież najlepszy w historii spółki obrót, który 
przekroczył 82 mln złotych. Ilość wyprodu-
kowanych pojazdów, a co za tym idzie także 
obrót, mogły być jeszcze większe, gdyby nie 
sierpniowy pożar lakierni, przez który mocno 
skomplikowany został proces lakierowania 
pojazdów. 
Rok 2018 to również nowe produkty, takie jak 
naczepa V-body – stalowy half-pipe z muldą 
poszerzaną ku tyłowi, naczepa z ruchomą 
podłogą Feber-Legras z nachodzącymi pa-
nelami, dająca możliwość transportu naj-
bardziej sypkich materiałów, takich jak np. 
rzepak, naczepa ze skrzynią ze stali kwaso-
odpornej oraz nowe rozwiązania techniczne 
m.in. system ruchomych grodzi w naczepach 
z wydmuchem czy tylni zderzak podnoszony 
pneumatycznie.
Rok 2018 był rokiem intensywnej pracy, 
a osiągnięte wyniki są dla pracowników 
firmy powodem do dumy i satysfakcji. W rok 
2019, w którym firma będzie obchodziła swoje 
15-lecie, pragnie wejść z nowymi pomysłami 
i ambitnymi planami. Feber chce zwiększyć 
sprzedaż szczególnie w segmencie pojazdów 
z ruchomą podłogą. Wciąż pracuje nad nowo-
ściami, o nich jednak będzie można się wię-
cej dowiedzieć w niedalekiej przyszłości.

REKORDOWE WYNIKI 

WIOSNA TO DOBRY CZAS, ABY PODSUMOWAĆ UBIEGŁOROCZNE DZIAŁANIA I WYNIKI, 
JAK RÓWNIEŻ PRZEDSTAWIĆ PLANY NA KOLEJNYCH DWANAŚCIE MIESIĘCY.

FEBER 
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Łukasz Toboła, 
kierownik 
Działu Handlowego 
Feber sp.z o.o.
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ŁOŻYSKA DO MASZYN ROLNICZYCH
W rolnictwie, podobnie jak w innych dzie-
dzinach działalności, stawia się maszynom 
coraz większe wymagania i oczekuje więk-
szej wygody ich obsługi. W efekcie większe 
wymagania stawiane są również częściom, 
z których maszyny te są zbudowane, w tym 
i łożyskom. Wzrost wydajności w rolnictwie 
spowodował zmiany w metodach pracy. 
Zmniejszenie udziału prac wykonywanych 
ręcznie, mechanizacja, zwiększona wydaj-
ność maszyn i sprzętu umożliwiła wykony-
wanie większej liczby czynności i uprawę 
większych powierzchni. Oczywiście spowo-
dowało to konieczność przenoszenia więk-
szych sił w urządzeniach zaopatrzonych 
w łożyska ZVL. 

ASORTYMENT ŁOŻYSK
ZVL Slovakia jest tradycyjnym dostawcą 
łożysk do maszyn rolniczych. Większość 
łożysk dostarczanych dla rolnictwa sta-
nowią:
• łożyska kulkowe samonastawne UC, 

UA, UE, UD zamontowane w oprawach 
albo sprzedawane oddzielnie;

• oprawy łożysk – stojące SG, leżące FG;
• w zależności od możliwości produkcyj-

nych inne oprawy łożysk dostarczane 
są na specjalne zamówienie

Łożyska wypełniane są smarem jakościo-
wym o zakresie temperatur roboczych 
od -20°C do 120°C. Smar uzupełnia się 
przez otworki do smarowania. Przestrzeń 
elementów tocznych we wszystkich ło-
żyskach kulkowych samonastawnych 
zabezpieczona jest gumowym uszczel-
nieniem. Łożyska UC i UA mają ponadto 
metalową osłonę przymocowaną do pier-
ścienia wewnętrznego zabezpieczającą 
przed uszkodzeniem mechanicznym 
powodowanym przez zanieczyszczenia 

przedostające się z zewnątrz. Łożyska 
kulkowe samonastawne z oprawami są 
stosowane ze względu na ich zdolność 
kompensacji ewentualnego braku współ-
osiowości czopów wałów w różnych urzą-
dzeniach podnoszących zamontowanych 
w ciągnikach.

ŁOŻYSKA DO PRZENOŚNIKÓW 
I DO PRZEKŁADNI W MASZYNACH 
ROLNICZYCH
Łożyska do rozmaitych specjalnych ukła-
dów w maszynach rolniczych stanowią 
część asortymentu produkcji ZVL Slova-
kia. Firma dostarcza szeroką gamę łożysk 
kulkowych, w opracowywaniu których 
specjalny nacisk położono na szczelność 
przestrzeni elementów tocznych. Łoży-
ska ZVL stosowane są w przenośnikach 
poziomych i pionowych, ślimakowych, 
przekładniach pomocniczych, talerzach 
pługów i w innym sprzęcie. Łożyska 
baryłkowe dwurzędowe montowane są 
w przekładniach ciągników i innych ma-
szyn rolniczych.

ŁOŻYSKA BARYŁKOWE 
Łożyska baryłkowe dwurzędowe w wyko-
naniu podstawowym mają normalny luz 

promieniowy, który nie jest uwidaczniany 
w oznaczeniu łożysk. Do specjalnych za-
stosowań produkowane mogą być łożyska 
z luzem promieniowym C2 (mniejszym od 
normalnego) albo z luzem promieniowym 
C3, C4, C5 (większym od normalnego).

NOWOŚĆ W OFERCIE 
AGRO – ŁOŻYSKA ZVL 
ZVL SLOVAKIA TO FIRMA PRZEMYSŁOWA Z PONAD 
CZTERDZIESTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM 
W PRODUKCJI ŁOŻYSK. OFERUJE ONA KOMPLEKSOWE 
USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ, ROZWOJU I PRODUKCJI 
M.IN. ŁOŻYSK BARYŁKOWYCH. PRZEZNACZONE SĄ ONE 
DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ W PRZEMYŚLE 
CIĘŻKIM, PRODUKCJI MASZYN ROLNICZYCH, 
HUTNICTWIE, ENERGETYCE, 
PRZEMYŚLE PAPIERNICZYM I INNYCH.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
6213-2RS/ZVL/
608-2RS/ZVL/10SZT
UC 210/ZVL/
51108/ZVL/

DLACZEGO ŁOŻYSKA 
BARYŁKOWE ZVL?

ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH 
GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU:
•  praca w wysokich temperaturach;
•  niewielkie wymagania konserwacyjne;
•  długi okres użytkowania;
•  mniej przestojów maszyn;
•  znaczące zmniejszenie kosztów 

eksploatacji maszyny

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ: 
•  górnictwo;
•  hutnictwo;
•  energetyka;
•  przemysł maszynowy;
•  maszyny rolnicze;
•  przemysł papierniczy
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Łożyska standardowe – rodzaje łożysk czę-
sto stosowane w maszynach rolniczych:
• zespoły łożyskowe;
• łożyska kulkowe zwykłe;
• łożyska kulkowe skośne;
• łożyska stożkowe.

Specjalna powłoka SQ171 stosowana jest dla 
łożysk tocznych i części metalowych nara-
żonych na bezpośrednie działanie wilgoci 
lub czynników korozyjnych. NKE w swoich 
produktach oferuje skuteczną i zgodną 
z RoHS ochronę antykorozyjną. 

Firma NKE projektuje i produkuje łożyska 
toczne w jakości premium w szerokim 
zakresie zastosowań przemysłowych. Są to 
nie tylko łożyska standardowe, ale także te 
o specjalnym charakterze zastosowań. 

ŁOŻYSKA STANDARDOWE
To międzynarodowo znormalizowane 
wersje wykonania spełniające większość 
wymogów stawianych w różnych branżach 
przemysłu. NKE oferuje ponad 6 000 typów 
dostępnych od zaraz w magazynie oraz 
dodatkowe typy z krótkimi okresami ocze-
kiwania na dostawę. Zasób gotowych pro-
duktów to wartość ponad dziesięciu milio-
nów euro (stan na styczeń 2009 r.). Stan ten 
jest ciągle rozszerzany w celu zapewnienia 
dostępności produktów.

ŁOŻYSKA STANDARDOWE OFEROWANE 
PRZEZ NKE TO: 
• łożyska kulkowe zwykłe;
• łożyska kulkowe skośne;
• łożyska walcowe;
• łożyska kulkowe wahliwe;
• łożyska stożkowe;
• łożyska baryłkowe;
• łożyska kulkowe wzdłużne;
• łożyska walcowe wzdłużne;
• łożyska baryłkowe wzdłużne;
• rolki;
• zespoły łożyskowe;
• łożyska toczne w wymiarach calowych;
• łożyska toczne izolowane elektrycznie.

ŁOŻYSKA SPECJALNE
Produkty wykonywane na specjalne za-
mówienie klienta. Takie, które wymagają 

niestandardowych rozmiarów, podkład-
ki pod kątem o nietypowych obciąże-
niach lub prędkościach. NKE przygoto-
wuje je szybko i właściwie bez żadnych 
ograniczeń. Zespół wykwalifikowanych 
techników firmy opracowywał już spe-
cjalne łożyska i systemy m.in. w zakre-
sie przekładni, pojazdów szynowych, 
maszyn rolniczych, silników elektrycz-
nych czy energii wiatrowej.  

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
608-2RSR/NKE/
1204-TV/NKE/
1206-TV-C3/NKE/
6303-2RS2-C3/NKE/
30203/NKE/

NKE Austria GmbH jest producentem 
łożysk tocznych najwyższej jakości. 
Firma została założona w 1996 roku przez 
kadrę kierowniczą pochodzącą z byłej 
firmy Steyr Wälzlager. W ciągu 10 lat 
marka NKE stała się na globalnym rynku 
łożysk tocznych cenioną alternatywą 
najwyższej jakości produktów. Oprócz 
łożysk standardowych i specjalnych 
przeznaczonych do wszystkich 
przemysłowych obszarów zastosowania, 
oferuje serwis technicznych, jak na 
przykład projektowanie produktu, 
technologię zastosowań, doradztwo, 
dokumentację i szkolenia.

ŁOŻYSKA DO MASZYN 
ROLNICZYCH OD NKE 

MASZYNY ROLNICZE PRACUJĄ CZĘSTO W TRUDNYCH 
WARUNKACH I MUSZĄ SPROSTAĆ OBCIĄŻENIOM 
ZWIĄZANYM Z BRUDEM, DESZCZEM, KURZEM, 
UDERZENIAMI CZY KOROZJĄ. NKE ZAPROJEKTOWAŁA 
DLA WIELU PRODUCENTÓW MASZYN ROLNICZYCH 
EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA. 

Kierownik zespołu 
Zamówień AGRO, 
Mateusz Jabłoński
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RODZAJE POMP WODY PRODUKOWANE PRZEZ OMP: 
STANDARDOWE POMPY WODY

• zastosowanie w motocyklach i samochodach, 
pojazdach przemysłowych, silnikach morskich 
i wyścigowych;

• zoptymalizowana wydajność dzięki wykorzystaniu 
symulacji CFD;

• rozwiązania z wirnikami metalowymi lub 
plastikowymi, otwarte lub zamknięte, 2D lub 3D. 

• sprzęgło elektromagnetyczne: ON / OFF, 
2 lub 3 prędkości z funkcją FAIL-SAFE;

• sprzęgło wiskotyczne: pełne zarządzanie 
prędkością; 

• redukcja czasu rozgrzewania;
• do 1% oszczędności paliwa.

POMPY WODY O ZMIENNEJ 
PRĘDKOŚCI

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
OMP159.520
OMP159.540
OMP152.153
OMP159.490
OMP226.334

Firma OMP została założona 10 stycz-
nia 1966 roku. Początkowo działała 
w dziedzinie inżynierii precyzyjnej, 
produkując pompy wodne, tarcze ha-
mulcowe i opatentowane amortyzatory 
do ciężkich pojazdów. Na początku lat 
70. całą swoją energię skoncentrowała 
na produkcji pomp wody chłodzącej 
do silników endotermicznych. Dzięki 
rosnącemu doświadczeniu, od połowy 
lat 80-tych OMP stał się dostawcą kilku 
producentów pojazdów m.in. Renault 
i Iveco.

W 1988 roku OMP rozpoczęło współpracę 
z Ferrari w zakresie dostarczania pomp 
wody do samochodów benzynowych 
o wysokich osiągach. To ważny punkt 
zwrotny w historii firmy. W tym samym 
roku, w celu spełnienia wymagań kilku 
swoich ważnych klientów, OMP spe-
cjalizuje się również w produkcji pomp 
olejowych do smarowania i przekładni 
silników.
 
Stały wzrost firmy i rosnąca jakość 
wspierają pozyskiwanie nowych firm 
do produkcji pomp pierwszego wypo-
sażenia: doskonałe wyniki jakościowe 
uzyskane dzięki Iveco Spare Parts i Fiat 
Tractros, dają OMP możliwość zaopa-
trzenia zakładów produkcyjnych silni-
ków Iveco. Ponadto OMP jest kontrakto-
wany przez DAF-a w celu opracowania 

pompy wodnej i pompy olejowej dla 
różnych wersji nowego silnika MX, sta-
jąc się również dostawcą pomp wodnych 
XEC i PEC.

W XXI wieku  OMP staje się firmą o dużej 
elastyczności i kompetencjach, dzięki 
czemu produkuje pompy do pojazdów 
użytkowych, samochodów i motocykli. 

W 2003 roku rozpoczyna również dosta-
wę pomp wody dla Ducati MotoGP dla 
motocykli startujących w wyścigach 
superbike’ów.

SZEROKA OFERTA 
POMP CIECZY 
CHŁODZĄCEJ OD OMP 
DO CHŁODZENIA SILNIKÓW SPALINOWYCH POTRZEBNA JEST CIECZ KRĄŻĄCA 
W UKŁADZIE POMIĘDZY SILNIKIEM A CHŁODNICĄ. PŁYN WPRAWIA W RUCH POMPA 
POMPĘ CHŁODZĄCĄ, POTOCZNIE NAZYWANA POMPĄ WODY. W OFERCIE INTER CARS 
OD NIEDAWNA ZNALEŹĆ MOŻNA PRODUKTY OMP DEDYKOWANE RYNKOWI AGRO.

Kierownik zespołu 
Zamówień AGRO, 
Piotr Filipiuk

• patent OMP;
• dzięki zintegrowanemu zaworowi 

sterowanemu przez siłownik pokładowy 
możliwe jest zamknięcie lub częściowe 
zmniejszenie przepływu pompy;

• redukcja czasu rozgrzewania;
• do 0,7% oszczędności paliwa.

PRZEŁĄCZANE POMPY WODY
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SEZON WIOSENNY TUŻ, TUŻ. Z TEJ OKAZJI INTER CARS 
PRZYGOTOWAŁ DLA SWOICH KLIENTÓW WYJĄTKOWĄ 
OFERTĘ, KTÓRA POZWOLI DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ 
DO WYTĘŻONYCH WIOSENNYCH PRAC SERWISOWYCH. 

I JUŻ TERAZ PRZYGOTUJ 
SIĘ DO SEZONU!

NIE CZEKAJ

Okres przedsezonowy, zwykle nieco 
„luźniejszy”, pozwala na zajęcie się 
sprawami, na które zazwyczaj brakuje 
nam wszystkim czasu. Przegląd parku 
maszyn jest jednym z takich zajęć. 
Bardzo ważne, aby w sezonie wszyst-
kie urządzenia były w pełni sprawne 
i pracowały na najwyższych obrotach. 
W wielu warsztatach sprzęt ma za sobą 
wiele lat pracy i jest mocno wyeks-
ploatowany, a ryzyko awarii jest duże. 
W takiej sytuacji w sukurs właścicie-
lom warsztatów przychodzi Inter Cars. 

Inter Cars we współpracy ze swoimi 
partnerami opracował ofertę, która 
pozwala bez najmniejszych problemów 
sfinansować zakup urządzeń poprzez 
leasing. Przy niewielkim nakładzie 
finansowym można wówczas pozy-
skać nowe urządzenia niezbędne do 
pracy w warsztacie. Dodatkowo dbając 
o cenny czas klientów firma skróciła 

procedury i czas obsługi do minimum. 
Wystarczy skontaktować się ze swoim 
opiekunem handlowym w oddziale 
Inter Cars i wybrać urządzenia, które 
chciałoby się zakupić, a resztę wykona 
nasza Spółka. Wszystkie formalności, 
wraz z podpisaniem umowy leasin-
gowej, załatwiane są na miejscu, czyli 
w warsztacie klienta, a sprzęt dostar-
czy i uruchomi nasz Przedstawiciel 
Handlowy. Leasing w Inter Cars to 
przede wszystkim oszczędność czasu, 
ale nie tylko… Oferta jest bardzo atrak-
cyjna również pod względem finanso-
wym. Kierując się maksymą, że duży 
może więcej, wynegocjowaliśmy dla 
naszych klientów atrakcyjne warunki.
Prosty przykład: dla urządzeń do 
wulkanizacji (montażownica i wywa-
żarka) za 10 000 zł netto przy umowie 
na okres 48 miesięcy rata leasingowa, 
wraz z ubezpieczeniem, wyniesie je-
dynie około 180 zł netto miesięcznie. 

A więc (uśredniając rynkowe ceny 
usług wulkanizatorów za wymianę 
opon do około 60-70 zł) – urządzenie 
zarabia na ratę obsługując jedynie 
trzech klientów!
Kolejnym ważnym czynnikiem wyróż-
niającym ofertę Inter Cars jest możli-
wość ustalenia indywidualnego har-
monogramu spłaty tak, aby w sezonie 
można było płacić wyższą ratę, a poza 
sezonem niższą. Wyższe kwoty wy-
kupu dzielone są zawsze na mniejsze 
kwoty płatne miesięcznie. Ta opcja jest 
szczególnie wygodna, ponieważ klien-
ci na koniec umowy nie muszą płacić 
jednorazowo całego wykupu.

Marcin Nester, 
Starszy Specjali-
sta ds. Leasingów

ZAINTERESOWANYCH 
SZCZEGÓŁAMI OFERTY PROSIMY 
O KONTAKT Z OPIEKUNAMI INTER 
CARS NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 
LUB POD ADRESEM EMAIL: 

 IC.LEASING@INTERCARS.EU 
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Pojazdy elektryczne można ładować 
przewodowo prądem stałym DC lub 
przemiennym AC stosując dedykowane 
złącza. Ogólnie rzecz biorąc jeśli wtyk 
jest tego samego typu co gniazdo, to 
można go zastosować, a dopuszczalna 
moc ładowania zostanie ustalona w spo-
sób automatyczny. Inną formą ładowania 
jest wykorzystanie pantografu, które 
umożliwia ładowanie akumulatorów 
trakcyjnych prądem DC z mocą rzędu 
kilkuset kilowatów. Jest jednak w tym 
przypadku zarezerwowane dla pojazdów 
autobusowych. 
Dwa aktualnie obowiązujące w Europie 
standardy złącz ładowania to:
• Typ 2 (ładowanie prądem AC, 1 lub 3 

fazy), stosowane w autach osobowych,
• CCS Typu 2 (ładowanie prądem DC, tzw 

„combo”), stosowane w autach osobo-
wych i autobusach.

Gniazdo szybkiego ładowania CCS w au-
tobusie, pozwala również podłączyć wtyk 
typu 2 do ładowania AC. Taki sam jak 
używa się do aut osobowych. W trakcie 
ładowania przy użyciu złącza typu 2, pro-
ces zachodzi poprzez wbudowaną łado-

warkę pokładową, przekształcającą prąd 
zmienny AC z urządzenia na prąd stały 
DC. Warto pamiętać, iż właśnie od mocy 
maksymalnej tego przekształtnika zale-
ży moc maksymalna procesu ładowania. 
Zatem nawet gdy podłączymy 22 kW 
kabel typu 2, a moc ładowarki pokłado-
wej pojazdu to np. 11 kW, moc ładowania 
ograniczy się właśnie do tej wartości. 
W przypadku ładowania DC – ładowa-
nie zachodzi z pominięciem ładowarki 
pokładowej, i może odbywać się poprzez 
złącze kablowe CCS lub pantograf. O ile 
moc rzędu 22-50kW w przypadku więk-
szości aut osobowych to już ładowanie 
szybkie, o tyle w przypadku autobusów 
z wielokrotnie większymi akumulatora-
mi trakcyjnymi to zaledwie ułamek moż-
liwości. Jednak w sytuacji gdy pojazd 
stoi przez noc lub jest w trakcie przerwy 
serwisowej czy też konserwacyjnej, dobrą 
praktyką jest obniżenie mocy ładowania. 
Ma to pozytywny wpływ na żywotność 
akumulatorów.
W ofercie Inter Cars od niedawna dostęp-
ne są stacjonarne oraz przenośne urzą-
dzenia do ładowania o mocy maksymal-

nej do 22 kW. Bardzo dobrze współpracują 
one zarówno z autobusami hybrydowymi 
plug-in jak i najnowszymi modelami 
elektrycznymi, w których moc trójfazo-
wej ładowarki pokładowej wynosi 11 lub 
22 kW. W przeciwieństwie do urządzeń 
stacjonarnych, ich przenośne odpowied-
niki nie muszą być montowane na stałe, 
a do prawidłowej pracy potrzebują jedy-
nie standardowego złącza zasilającego 
jedno- lub trójfazowego. Warto zwrócić 
uwagę na urządzenia przewodowe NRG-
kick. Ich cechą charakterystyczną jest 
złącze wejściowe CEE16 lub CEE32, czyli 
popularne na warsztatach znormalizo-
wane trójfazowe złącza 16-32-amperowe. 
Przy pomocy opcjonalnej aplikacji 
NRGkick na smartfona, mechanik lub 
kierowca bez zbliżania się do pojazdu 
będzie mógł odczytać na ekranie telefonu 
aktualny stan naładowania baterii. Za-
pisywane pamięci aplikacji dane, mogą 
również służyć do monitorowania śred-
niego zużycia energii przez kierowców, 
a w razie podwyższonych wartości, mogą 
być podstawą do ew. sprawdzenia stanu 
technicznego autobusu.

ŁADOWANIE AUTOBUSÓW 
ELEKTRYCZNYCH
ISTNIEJE BARDZO WIELE PODOBIEŃSTW W BUDOWIE SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM. 
JEDNĄ Z NICH SĄ ELEKTRYCZNE ZŁĄCZA ŁADOWANIA. DZIĘKI ICH 
STANDARYZACJI, URZĄDZENIA PRZEZNACZONE DO ŁADOWANIA 
ELEKTRYCZNYCH AUT OSOBOWYCH SĄ W PEŁNI KOMPATYBILNE 
RÓWNIEŻ Z AUTOBUSAMI - MOGĄ BYĆ ZATEM STOSOWANE ZAMIENNIE. 

Rober Feruś,
Specjalista ds.
Produktu,
Elektromobilność
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NRGkick – model NRG20220 – urządzenie doładowania 
pojazdów elektrycznych zasilane prądem przemiennym AC 
o mocy maks. 22kW, z kablem 7,5m, wtyk typu 2. 

Złącze typu 2 w auto-
busie hybrydowym 
plug-in Fo
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NOWY WÓZEK HEAVY DUTY
DO SWOJEJ STALE POSZERZANEJ OFERTY FIRMA TOPTUL DOŁĄCZYŁA 
WÓZEK NARZĘDZIOWY DLA WARSZTATÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ 
W NAPRAWACH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ DOSTAWCZYCH. 

Jednak to co najważniejsze znajduje 
się w środku, a jest to wysokiej jakości 
448 sztuk narzędzi. Od standardowych 
zestawów ¼”, 3/8”, ½”, kluczy płasko-
oczkowych, wkrętaków, wybijaków, 
młotków po narzędzia udarowe 
przeznaczone do najcięższych prac. 
Wszystkie narzędzia mają swoje 
przypisane miejsce, co pozwoli na 
zachowanie porządku we wkładkach, 
które są wykonane z wysokiej jakości 
pianki dodatkowo pokrytej warstwą 
odporną na oleje i płyny. To z kolei pozwala 
zachować narzędzia w czystości.

WÓZEK HEAVY DUTY W KATALOGU 
ONLINE: GE-44803

GŁÓWNE ZALETY SAMEGO WÓZKA TO OSIEM ŁOŻYSKOWANYCH SZUFLAD, CENTRALNY ZAMEK, SOLIDNE KÓŁKA (W TYM DWA SKRĘTNE), 
SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY PRZEWRÓCENIU SIĘ WÓZKA – MOŻLIWOŚĆ OTWORZENIA TYLKO JEDNEJ SZUFLADY. 

Michał Wesołowski, 
Młodszy Specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatów 
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DLA DOBRA 

ZAKŁADY CHEMICZNE „ORGANIKA” S.A UTRZYMUJĄ POZYCJĘ 
AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA NOXY® I TYM SAMYM 
REALNIE WPŁYWAJĄ NA POPRAWĘ OCHRONY ŚRODOWISKA.

ŚRODOWISKA

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
NOXY 10L
NOXY 4,7L +L
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NOXy® to najwyższej jakości produkt 
chemiczny Grupy Azoty, znany również 
pod zarejestrowanym znakiem towa-
rowym AdBlue®. Stosowany jest przede 
wszystkim w najnowszych technolo-
giach oczyszczania spalin (SCR). Techno-
logia SCR umożliwia ograniczenie emisji 
szkodliwych dla człowieka i środowiska 
gazów, takich jak tlenki azotu. 
SCR to technologia oparta na selektywnej 
redukcji katalitycznej. Dzięki jej zasto-
sowaniu z użyciem roztworu mocznika 
oferowanego jako NOXy® (AdBlue®), szko-
dliwe tlenki azotu NOx zostają zreduko-
wane do czystego pierwiastka w postaci 
pary wodnej. Unijne dyrektywy z roku na 
rok wprowadzają coraz bardziej restryk-
cyjne wymagania. 
Od początku 2014 roku obowiązuje norma 
Euro 6, która ogranicza emisję tlenków 
azotu o kolejne 80% w stosunku do normy 
Euro 5, czyli w sumie nawet do 95%. 
System SCR z wykorzystaniem NOXy® 
jest na coraz szerszą skalę stosowany 
nie tylko w autobusach i samochodach 
ciężarowych, ale także osobowych, 
pojazdach z segmentu off-road (sprzęt 

rolniczy, budowlany) oraz specjalistycz-
nych środkach transportu takich jak np. 
lokomotywy spalinowe. 
Jak wiemy - ciężarówki to większość 
transportu drogowego z udziałem na 
poziomie 71,3%. Biorąc pod uwagę, że 
udział diesla w całości ciężarówek to 
– wg różnych danych – od 95 do 98%, 
można przyjąć, że 71% wszystkich do-
staw realizowanych drogą lądową jest 
napędzane dieslem. 

Korzyści ze stosowania produktu NOXy® 
dostarczanego przez Autoryzowanego 
Dystrybutora Zakłady Chemiczne „Orga-
nika” S.A.:
• zmniejszenie zanieczyszczenia śro-

dowiska, Spełnianie aktualnych norm 
unijnych emisji gazów,

• obniżenie zużycia paliwa nawet o 5% 
przy optymalnym ustawieniu silników,

• zniżki w podatkach i opłatach drogo-
wych w Europie,

• zmniejszenie awaryjności pojazdów 
i wydłużenie okresów serwisowych,

• zwiększenie wartości samochodu 
przy odsprzedaży.

Andrzej Kopera, Spe-
cjalista ds. Produktu, 
Środki Smarne i Che-
mia Warsztatowa 

W ROKU 2018R. ZAKŁADY CHEMICZNE 
„ORGANIKA” S.A. UZYSKAŁY STATUT 
CERTYFIKOWANEGO DOSTAWCY 
POTWIERDZAJĄCY WYMOGI 
NORMY ISO 22241-1 M.IN. JAKOŚCI 
I BADAŃ JAKOŚCI PRODUKTU, 
PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU. 
UZYSKANA CERTYFIKACJA 
POZWALA TAKŻE NA OZNAKOWANIE 
PRODUKTÓW ZNAKIEM TOWAROWYM 
ADBLUE®*

*ADBLUE® JEST ZAREJESTROWANYM 
ZNAKIEM TOWAROWYM NA RZECZ 
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE 
E.V. (VDA)

DYSTRYBUTOREM PRODUKTÓW NOXY NA POLSKI RYNEK JEST INTER CARS





CZYSZCZENIE ELEMENTÓW 
FILTRACYJNYCH 
INTER CARS WRAZ Z WIODĄCYM DOSTAWCĄ UKŁADÓW 
WYDECHOWYCH, FIRMĄ VANSTAR, OFERUJE NOWĄ USŁUGĘ 
- CZYSZCZENIE ELEMENTÓW FILTRACYJNYCH ZAINSTALOWANYCH 
W UKŁADACH WYDECHOWYCH W SAMOCHODACH OSOBOWYCH, 
DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH.

Przy współpracy i za pośrednictwem 
Inter Cars firma VANSTAR pragnie do-
trzeć do jak najszerszego grona klientów 
detalicznych, użytkujących pojazdy 
wyposażone w filtry cząstek stałych 
i katalizatory. Wynika to z faktu, że VAN-
STAR specjalizuje się w czyszczeniu 
elementów filtracyjnych zainstalowa-
nych w układach wydechowych. 

Czyszczenie to odbywa się w specjalnie 
do tego celu skonstruowanej maszynie, 
w której po sprawdzeniu parametrów 
produktu (stopnia jego zużycia i zapcha-
nia), dozowana jest odpowiednia dawka 
środków czyszczących podawanych do 
środka elementu filtracyjnego w posta-
ci cieczy. Po procesie czyszczenia filtr 
poddawany jest ponownemu testowi 
i pomiarom, w celu sprawdzenia po-
prawności czyszczenia. 

JAK WYGLĄDA 
PROCES USŁUGI 
CZYSZCZENIA? 
• klient zgłasza się do filii Inter 

Cars z zapchanym filtrem;
• zostaje poinformowany o moż-

liwości regeneracji (poprzez 
czyszczenie) eksploatowanych 
filtrów, katalizatorów i wydłużenia ich 
żywotności bez konieczności kupowa-
nia nowych, drogich elementów; 

• filia Inter Cars kontaktuje się z dzia-
łem VANSTAR Service;

• po otrzymaniu zgłoszenia i ustaleniu 
wszelkich niezbędnych do rozpoczę-
cia procesu czyszczenia informacji, 
VANSTAR wysyła kuriera po odbiór 
przesyłki na filię Inter Cars. Transport 
w obie strony pokrywa VANSTAR;

• VANSTAR czyści i odsyła na filię Inter 
Cars zregenerowany produkt, na który 
udziela sześciomiesięcznej gwarancji;

• Klient odbiera filtr z filii Inter Cars. 

O VANSTAR
Firma została założona w 1993 roku. 
W pierwszych latach działalności wy-
twarzała elementy układu wydecho-
wego przeznaczone do samochodów 
ciężarowych produkcji polskiej. Odpo-
wiadając na zapotrzebowanie klientów 
oferta została poszerzona i obecnie 
obejmuje kompletne układy wydechowe 
do wszystkich wiodących marek po-
jazdów użytkowych. VANSTAR oferuje 
zaawansowane rozwiązania techniczne 
układów wydechowych pojazdów użyt-
kowych, maszyn budowlanych i rolni-
czych oraz agregatów prądotwórczych. 
Ponadto produkuje rury do wlotu powie-
trza i układów chłodzenia cieczą.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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VANUCF001
VANUCF011
VANUCF002
VANUCF012
VANUCF003
VANUCF013
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Piotr Więch, Starszy 
Specjalista ds. Pro-
duktu
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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

TRUCK.INTERCARS.COM.PLTRUCK.INTERCARS.COM.PL
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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 prze-
prowadzenie odpowiedniej adaptacji 
z wykorzystaniem dedykowanego na-
rzędzia diagnostycznego. Wskazane jest 
przeprowadzenie jazdy próbnej po każ-
dej naprawie, aby zweryfikować zarówno 
poprawność działania układu urucha-
miania sprzęgła, jak i samego sprzęgła 
w różnych stanach pracy. 

Valeo dostarcza sprzęgła na pierwszy 
montaż do co drugiego pojazdu ciężaro-
wego w Europie – zarówno z manualną, 
jak i zautomatyzowaną skrzynią biegów. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Proces samoregulacji zaczyna się przy 
zużyciu 0,02 mm okładziny tarczy sprzę-
gła. Kiedy zmienia się odległość pomiędzy 
płytą docisku a kołem zamachowym 
(grubość okładzin), przesunięcie osiowe 
przekłada się na pierścień nastawczy za 
pomocą wrzeciona połączonego bezpo-
średnio z kołem zębatym. Kompensacja 
skutkuje stałą pozycją listków sprężyny 
talerzowej z dokładnością 0,02 mm pod-
czas rozłączania sprzęgła. Cały mecha-
nizm samoregulacji znajduje się w doci-
sku, więc żadne zakłócenia i siły skrętne 
nie mają wpływu na dokładność samo-
regulacji. Dopasowana tarcza sprzęgła 
posiada klejone okładziny. Zapewnia to, że 
LuK RepSet® SmarTAC posiada rezerwę 
zużycia około 6 mm, czyli dwa razy więk-
szą niż konwencjonalne układy sprzęgła. 
LuK RepSet® SmarTAC składa się z tarczy 
sprzęgłowej, docisku i konwencjonalnego 
łożyska. Komponenty dopasowują się do 
siebie podczas funkcjonowania i nie mogą 
być wymieniane oddzielnie. Dlatego, 
układ sprzęgła jest dostępny tylko jako 
zestaw. 

Kluczowym elementem mechanizmu sa-
moregulacji sprzęgła TAC jest mechanizm 
zapadkowy. Zapobiega on cofnięciu samo-
regulacji i definiuje progi samoregulacji. 
Dokładnie ustalone progi samoregulacji 
zdefiniowane przez zapadkę są bardzo 
istotne dla skrzyń automatycznych z pre-
cyzyjnie sterowanymi mechanizmami 
wysprzęglania. 

Sprzęgło pojazdu użytkowego musi posia-
dać specjalne właściwości cierne podczas 
gdy samochód porusza się z maksymal-
nym dopuszczalnym obciążeniem. Po-

prawne funkcjonowanie sprzęgła podczas 
takiego obciążenia nie może oczywiście 
wpływać na skrócenie czasu jego eksplo-
atacji. Kolejną ważną funkcją sprzęgła jest 
tłumienie drgań skrętnych przenoszo-
nych z silnika i ochrona skrzyni biegów. 
Tłumiki drgań skrętnych umieszczone 
na tarczy sprzęgła, zmniejszają poziom 
wibracji generowanych przez nierówno-
mierność obrotów wału korbowego i re-
dukują lub nawet eliminują towarzyszący 
wibracjom efekt grzechotania w skrzyni 
biegów. Tłumiki drgań tarczy sprzęgła 
są indywidualnie dostosowane w szcze-
gólności do prędkości obrotowych wału. 
Kluczowym aspektem rozwoju sprzęgieł 
suchych w samochodach użytkowych jest 
również zmniejszenie gabarytów podze-
społów w związku ze stale ubywającym 
miejscem dostępnym do montażu. 

Okładzina LuK HD 30 PLUS z 6 mm rezerwy 
na zużycie pozwala na znaczny wzrost 
przebiegu pojazdu bez wymiany sprzęgła, 
dzięki temu sprzęgło RepSet® SmarTAC pra-
cuje niemal 2 razy dłużej niż jego klasyczny 
odpowiednik. Zapewniony jest też komfort 
jazdy przez cały okres eksploatacji pojazdu 
oraz stabilna charakterystyka pracy. 

OD 2012 SPRZĘGŁA SAMONASTAWNE LUK DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH SĄ FABRYCZNIE 
MONTOWANE W POJAZDACH MERCEDES BENZ (NP. MODEL ANTOS). CENTRUM BADAWCZO-
- ROZWOJOWE Z PEŁNĄ LINIĄ MONTAŻOWĄ ZNAJDUJE SIĘ W OŚRODKU BADAWCZO 
- ROZWOJOWYM LUK W KALTENNORDHEIM. PRODUKCJA SPRZĘGIEŁ NA PIERWSZY MONTAŻ 
I NA RYNEK CZĘŚCI ZAMIENNYCH ODBYWA SIĘ NA TEJ SAMEJ LINII MONTAŻOWEJ. 

SPRZĘGŁO LUK 
DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH 
Z SAMOREGULACJĄ (TAC)
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Widok docisku 
(z samoregulacją
TAC) od strony 
skrzyni biegów 
z widoczną piastą 
tarczy sprzęgła

Części składowe do-
cisku (z samoregu-
lacją TAC) łożysko 
oporowe i tarcza 
sprzęgła





FILTRY 
DO CIĘŻARÓWEK

o regularną wymianę filtra kabinowego. 
Dostępne są filtry standardowe oraz 
z węglem aktywnym, pochłaniające pyłki 
i szkodliwe gazy (dla DAF XF z 2013 r. od-
powiednio 1 987 432 152 i 1 987 435 563). 
Do samochodów dostawczych, np. do 
modelu Citroen Berlingo, dostępne są 
również filtry antybakteryjne (dla Berlin-
go - 0 986 628 510).

Utylizacja wkładu filtra jest bardziej eko-
logiczna niż utylizacja puszkowego filtra 
z metalową obudową, dlatego producenci 
stosują wymienne, pojedyncze wkłady. Przy-
kładem takiego rozwiązania jest ciężarówka 
Mercedes Actros MP4 z silnikiem OM936 
z wkładem filtra paliwa F 026 402 180. Silnik 
ten posiada również dwa wałki rozrządu 
w głowicy oraz układ Common Rail. 

FILTRY OLEJU
W przypadku filtrów oleju również stosuje 
się wkłady zamiast filtrów puszkowych. 
Przykładowo, DAF XF z silnikiem MX-13 
posiada wkład filtra oleju (F 026 407 045) 
oraz bocznikowy filtr odśrodkowy, 
zapewniający dokładną filtrację zanie-
czyszczeń (F 026 407 119).

Bosch opracował układ oczyszczania 
spalin Denoxtronic wykorzystujący  
AdBlue do obniżenia emisji tlenków azo-
tu. Układy te, obecne na rynku od 2004 r.,  
są powszechne w ciężarówkach speł-
niających normę czystości spalin Euro 
4 i wyższe. Najpopularniejszy na polskim 
rynku filtr do układu Denoxtronic prze-
znaczony jest do ciężarówek Renault 
Premium, Iveco EuroCargo czy Volvo FH 
(nr 1 457 436 006). Filtry te są produkowa-
ne w fabryce Boscha w Aranjuez w Hisz-
panii, specjalizującej się w filtracji. Oferta 
obejmuje również filtry do układów Deno-
xtronic 2.1 i 2.2 do Iveco, Renault i Volvo. 

KOMPLETNA OFERTA
Oferta Boscha dla ciężarówek zawiera 
również filtry powietrza z wkładem bez-
pieczeństwa, filtry oleju do układu hy-
draulicznego, filtry układu wspomagania, 
wkłady osuszacza

KOMPLETNA OFERTA DO PROFESJONALISTÓW

FILTRY PALIWA
W pojazdach użytkowych silniki kolej-
nych generacji są coraz bardziej wysi-
lone – z tej samej pojemności skokowej 
uzyskiwane są większe moce. 
Przykładem jest DAF z silnikiem DAF 
Paccar MX-11. Jednostka napędowa o po-
jemności 10,8 l i mocy od 290 do 440 KM 
spełnia normę czystości spalin Euro 6. 
W głowicy zastosowano dwa wałki roz-
rządu – jest to rozwiązanie dotychczas 
powszechnie stosowane w samochodach 
osobowych. W silniku funkcjonuje układ 
wtryskowy Common Rail o wysokim 
maksymalnym ciśnieniu wtrysku się-
gającym 2500 barów. Przy tak dużym 
wysileniu silnika i precyzyjnym układzie 
wtryskowym konieczne jest stosowanie 
filtra paliwa o wysokiej jakości. Zadanie 
ochrony układu wtryskowego spełnia 
puszkowy filtr paliwa F 026 402 038, 
stosowany w wielu modelach ciężarówek 
DAF, w tym XF i CF. 

FILTRY KABINOWE 
Kierowca spędza w kabinie ciężarówki 
wiele godzin, dlatego dla komfortu i bez-
pieczeństwa jego pracy warto zadbać 

BOSCH PRODUKUJE
DO CIĘŻARÓWEK RÓWNIEŻ
UKŁADY WTRYSKOWE COMMON
RAIL, MODUŁY DENOXTRONIC,
PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE
I POMPY WSPOMAGANIA,
UKŁADY KOMFORTU.

CZY WIESZ, ŻE...

Nr Rodzaj Przykładowy model
0 451 403 077 Filtr oleju Volvo FH

F 026 402 028 Filtr paliwa MAN TGA

1 457 436 006 Filtr AdBlue DAF XF

1 987 432 153 Filtr kabinowy Scania R

0 986 628 253 Wkład osuszacza DAF CF

POPULARNE FILTRY BOSCHA DO CIĘŻARÓWEK
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
NIS 996024
NIS 996036
NIS 996054 
NIS 996042
NIS 996051

– ZBIORNIKI 
WYRÓWNAWCZE 
DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Nowa linia produktowa obejmuje na 
chwilę obecną 24 referencje, a pozosta-
łych 12 ref. jest w opracowaniu. Oferta za-
wiera zbiorniki do popularnych pojazdów 
ciężarowych tj. MAN, SCANIA, RENAULT, 
VOLVO, DAF, IVECO, MERCEDES. Aktual-
na oferta pokrywa aplikacje do ponad 360 
modeli ciężarówek.
Wszystkie zbiorniki zostały zaprojekto-
wane, wykonane i przetestowane w celu 
uzyskania najwyższej jakości i trwałości 
produktu. W procesie przygotowania 
produktu zbiorniki zostały poddane m.in. 
testom odporności na wibracje, impulsy 
ciśnienia, cykle rozszerzalności cieplnej 
oraz testom na rozerwanie nadciśnie-
niem. 
Większość oferty zawiera w kartonie, 
w komplecie, w cenie produktu, wysokiej 
jakości korki oraz czujniki (adekwatnie 
do kompletacji produktów OE), przez 
co zbiorniki są gotowe do szybkiego 
montażu przez mechaników. Zbiorniki 
dostarczane w komplecie z dodatkowy-
mi elementami (tj. korki i/lub czujniki) 
oznaczone są w katalogu Nissens ikoną 
– logo First Fit. Doboru zbiorników wy-
równawczych Nissens można dokonać 
np. z poziomu katalogu online Nissens, 

dostępnego dla każdego bez konieczności 
logowania, pod adresem www.nissens.
com.pl/katalog. Oferta jest ujęta także 
w katalogu TecDoc. 

Zbiornik wyrównawczy Nissens wystar-
tował z powodzeniem w motosporcie, 
gdzie liczy się wysoka wytrzymałość 
i trwałość części zamiennych – korzysta 
z niego 4-krotny champion FIA TRUCK 
RACE, Jochen Hahn (zdjęcie powyżej). 

Zbiorniki Nissens są dostępne w Polsce 
poprzez sieć największych dystrybu-
torów części zamiennych do pojazdów 
ciężarowych. 

NOWOŚCI 
NISSENS 

NISSENS, SPECJALISTA W CHŁODZENIU SILNIKA I KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ, 
WRAZ Z NOWYM ROKIEM WPROWADZIŁ DO OFERTY ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE 
UKŁADÓW CHŁODZENIA SILNIKA DEDYKOWANE DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. 
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• WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKT, ZAPROJEKTOWANY I WSZECHSTRONNIE 
PRZETESTOWANY

• WZMOCNIONE KRÓĆCE PRZYŁĄCZENIOWE (WYBRANE REFERENCJE)
• KAŻDY PRODUKT TESTOWANY NA SZCZELNOŚĆ
• WYSOKIEJ JAKOŚCI KORKI I CZUJNIKI, W KOMPLECIE Z PRODUKTEM  

(WYBRANE REFERENCJE)
• ŁATWY DOBÓR PRODUKTÓW POPRZEZ PRECYZYJNY I CZYTELNY KATALOG NISSENS
• 2 LATA GWARANCJI.

GŁÓWNE CECHY ZBIORNIKÓW NISSENS:

4-krotny champion 
FIA TRUCK RACE, 
Jochen Hahn, 
ze zbiornikiem 
wyrównawczym 
Nissens.  
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Przykładowa karta 
katalogowa zbior-
nika Nissens ref. 
996020, mającego 
zastosowanie do 
pojazdów cięża-
rowych SCANIA, 
modele 4, R, P, G. 
Korek zbiornika 
oraz czujnik w kom-
plecie. 
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RELACJA Z KLIENTEM 
TO WZAJEMNY SZACUNEK 

I ZROZUMIENIE 

JAKIE BYŁY POCZĄTKI 
DZIAŁALNOŚCI PANA 
FIRMY?
Firmę Monster Truck Service założyłem 
dokładnie 4 maja 2004 roku. Początki nie 
były łatwe, przede wszystkim dlatego, że 
nie mieliśmy odpowiedniego zaplecza 
warsztatowego. Najbardziej doskwierał 
brak hali, a naprawy często robiliśmy 
albo na świeżym powietrzu, albo u klien-
ta. Na dłuższą metę było to bardzo 
uciążliwe, stąd decyzja o budowie 
własnej hali warsztatowej. Naj-
pierw powstała mała hala, tzw. 
„przydomowa”, w Krakowie. 
Po jej wybudowaniu zacząłem za-
trudniać pierwszych pracowników. 
Szybko jednak okazało się, że hala jest 
zbyt mała, a warunki urbanistyczne nie 
zezwalają na jej rozbudowę w tym miej-
scu. Wówczas rozpoczęliśmy poszukiwa-
nia miejsca na budowę nowej hali. Wybór 
padł na Modlnicę pod Krakowem i wła-
śnie tu w maju 2017 roku przeniosłem 
swoją działalność.

Dane kontaktowe: 
Monster Truck Service 

ul. Podchruście 15
32-085 Modlnica
 +48 792 509 930
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- SAMOCHODY PSUŁY SIĘ, PSUJĄ I BĘDĄ SIĘ PSUŁY 
W PRZYSZŁOŚCI, WIĘC KTOŚ MUSI JE NAPRAWIAĆ. WAŻNE, 

ŻEBYŚMY MIELI PRACĘ I ZDROWIE, A RESZTA NA PEWNO 
JAKOŚ SIĘ UŁOŻY – ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ 

Z TOMASZEM TORBĄ, WŁAŚCICIELEM 
MONSTER SERVICE TRUCK, NOWEGO 
CZŁONKA SIECI Q-SERVICE TRUCK. 



SIECI SERWISOWE

W CZYM SPECJALIZUJE SIĘ 
WARSZTAT I JAKI ZAKRES 
USŁUG WYKONUJE?
Zajmujemy się kompleksową naprawą 
samochodów ciężarowych i autokarów 
turystycznych wszystkich marek, a także 
przyczep i naczep ciężarowych.

JAKIE AUTORYZACJE 
POSIADACIE?
Posiadamy autoryzacje takich firm jak: 
Wabco, Knorr czy Haldex. Dysponujemy 
ponadto pełnym zakresem uprawnień 
konserwatorskich takich zespołów jak: 
windy załadowcze, HDS-y, wszelkiego 
rodzaju dźwigniki, żurawie itp.

CZY MYŚLI PAN NAD 
ROZSZERZENIEM PROFILU 
FIRMY, NP. O NAPRAWY 
NACZEP CZY SPRZĘTU 
ROLNICZEGO?
Jeśli chodzi o naprawy naczep, to były 
one w zakresie wykonywanych przez nas 
usług od samego początku działalności 
firmy. Część naszych klientów prowadzi 
z kolei różne interesy, w których poza 
samochodami ciężarowymi wykorzy-
stują oni także inny ciężki sprzęt, jak 
choćby koparki, ładowarki, a nawet walce 
i rozściełacze do asfaltu, które również 
niejednokrotnie naprawialiśmy. Głów-

nie skupiamy się jednak na naprawach 
zestawów ciężarowych i autokarów tury-
stycznych, wszystkie inne maszyny na-
prawiamy wyłącznie dla naszych stałych 
klientów i odbywa się to raczej na zasa-
dach umowy grzecznościowej. Z uwagi 
na ograniczone „moce przerobowe”, póki 
co nie myślę o rozwijaniu kolejnych usług 
naprawczych. Wolimy wykonywać ich 
mniej, ale robić to solidnie. 

JAK WIELU PRACOWNIKÓW 
ZATRUDNIA MONSTER 
TRUCK SERVICE?
Obecnie zatrudniam ośmiu pracowników.

CZY NIE MA PAN 
PROBLEMÓW 
Z POZYSKIWANIEM 
NOWYCH PRACOWNIKÓW?
Niestety mam, borykam się z tym sa-
mym problemem, z którym zmaga się 
większość moich kolegów po fachu. Na 

rynku brakuje specjalistów we wszystkich 
branżach, mechaników także. Wystarczy 
przejrzeć oferty pracy, żeby zorientować 
się jaka jest skala zapotrzebowania na 
osoby w naszym zawodzie. Sam perma-
nentnie zamieszczam ofertę pracy w swo-
im warsztacie, najczęściej jednak odzew 
na nią jest niewielki, a jeśli już zgłosi się 
chętny, jest to osoba, którą trzeba prak-
tycznie nauczyć zawodu od podstaw. 

CZY PRACOWNICY FIRMY 
ODBYWAJĄ SZKOLENIA? 
JEŚLI TAK, TO JAKIE?
Szkolenia to bardzo ważny element funk-
cjonowania warsztatu, także w naszym 
przypadku. Zawsze jako pierwszy staram 
się brać w nich udział, aby móc ocenić ich 
przydatność w pracy mechanika i zade-
cydować, czy nasi pracownicy zdołają 
poszerzyć na nich swoje kompetencje. 
Szkolimy się w bardzo szerokim zakresie 
– od różnego typu układów elektrycz-
nych, pneumatycznych i diagnostycz-
nych po szkolenia z układów common 
rail czy skrzyń biegów. Wiele z nich orga-
nizuje Inter Cars. 

CZY KONKURENCJA NA 
RYNKU WARSZTATÓW 
CIĘŻAROWYCH JEST DUŻA? 
Konkurencja na pewno jest spora, na ryn-
ku jest jednak tak dużo pracy, że każdy 
warsztat znajdzie dla siebie zlecenia bez 
konieczności konkurowania o klienta. 
Mało tego, często zdarza się, że sami 
przekierowujemy klientów do innych 
warsztatów, terminy ich przyjęcia byłyby 
bowiem zbyt odległe. 

W JAKI SPOSÓB 
WYRÓŻNIACIE SIĘ 
OD KONKURENCJI 
NA RYNKU LOKALNYM?
Trudne pytanie, najlepiej byłoby zapytać 
o to klientów, szczególnie tych, którzy są 
ze mną już ponad 15 lat. Tym co mnie sa-
mego wyróżnia na tle innych właścicieli 
warsztatów napewno jest fakt, że jestem 
mechanikiem i osobiście też naprawiam 
samochody. Nie mam przełożonych 
w serwisie, sam w porozumieniu z klien-
tem decyduję o tym co, jak i kiedy napra-
wiamy. W wielkim uproszczeniu można 
nawet powiedzieć, że klienci żyją moim 
życiem, a ja ich. To wykładnia szacunku, 
zrozumienia czy wzajemnej rozmowy. 

JAK WYGLĄDA PROFIL 
WASZEGO KLIENTA?
Zdecydowanie nie jest on jednorodny, 
co bardzo mnie cieszy. Mamy bardzo 
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różnych klientów działających w wielu 
branżach – od firm transportowych czy 
kurierskich, po klientów z branży budow-
lanej, produkcyjnej i handlowej. Sporą 
część naszych zleceń stanowią klienci 
z branży turystycznej naprawiający i ser-
wisujący autokary. 

W JAKI SPOSÓB ZDOBYWA 
PAN NOWYCH KLIENTÓW?
Najczęściej z polecenia. Przypuszczam, 
że więcej niż 90% klientów jest pozy-
skana przez nas tzw. „drogą pantoflową”. 
Wydaje mi się, że w naszej branży trudno 
byłoby opierać się tylko na reklamie, 
kluczowe znacznie ma bowiem opinia 
o warsztacie i o jakości świadczonych 
przez niego usług. Najważniejsze dla 
nas jest to, aby klient, który zdecydował 
się nam zaufać, został z nami na dłużej. 
Startując z tym biznesem postanowiłem 
sobie, że będę pracował dopóki klient 
będzie szukał mnie, a nie ja jego. Na 
szczęście od 15 lat tak właśnie jest. 

JAK DUŻĄ CZĘŚĆ NOWYCH 
KLIENTÓW POZYSKUJE 
PAN Z INTERNETU?
Myślę, że wciąż nie są to oszałamiające 
liczby, a największy ich procent stanowią 
tzw. klienci z drogi, którym akurat w oko-
licy przytrafiła się awaria i potrzebują 
nagłej pomocy. To głównie oni, nie znając 
lokalnego rynku, szukają serwisów naj-
bliższej usterki. Zazwyczaj, ze względu 
na duże odległości od rodzimej bazy, są to 
jednak naprawy jednorazowe.  

CZY WARSZTAT POSIADA 
WŁASNĄ STRONĘ 
INTERNETOWĄ ORAZ 
PROFILE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 
Oczywiście, mamy własną stronę inter-
netową. Wystartowaliśmy z nią w mo-

mencie zmiany siedziby firmy, kiedy to 
przenieśliśmy się do Modlnicy. Wówczas 
miałem obawy czy moi klienci „przyjdą” 
za mną pod nowy adres, bo warsztat jest 
zlokalizowany ok. 25 km od centrum 
Krakowa. Wątpliwości jednak okazały 
się płonne – zaufani klienci podążyli za 
nami, a strona w internecie została i dzia-
ła do dziś. Profili w mediach społeczno-
ściowych jeszcze nie mamy. 

DLACZEGO 
ZDECYDOWALIŚCIE SIĘ 
PRZYSTĄPIĆ DO SIECI  
Q-SERVICE TRUCK? JAKIE 
KORZYŚCI PŁYNĄ Z TEGO 
DLA PAŃSTWA JAKO 
WARSZTATU, A JAKIE DLA 
PAŃSTWA KLIENTÓW? 
Jednym z czynników przystąpienia do 
sieci jest nasze bliskie sąsiedztwo z filią 
Inter Cars. Dzięki temu mamy cztery 
dostawy w ciągu dnia i jest to świetne 
rozwiązane logistyczne. Inter Cars dys-
ponuje bardzo bogatą ofertą handlową, 
w tym także częściami dla autobusów. 
Posiada ponadto duży asortyment mar-
kowych produktów, co nie jest spotykane 
u wszystkich dystrybutorów. Część z nich 
mocno promuje bowiem marki własne, 
które często nie są najwyższej jakości. 
Osobiście jestem bardzo zadowolony 
z poziomu obsługi i współpracy z Inter 
Cars, który traktuje nas jako poważne-
go partnera. To szczególnie ważne np. 
w procesie reklamacji – w wieloseryjnej 
produkcji zawsze może bowiem trafić 
się wadliwy produkt, ale współpracując 
z Inter Cars wiem, że klientowi mogę 
natychmiast zaproponować wymianę 
na drugą część, a wadliwą skierować do 
reklamacji. Istotna była dla nas również 
możliwość głębszego korzystania ze 
szkoleń Inter Cars. 

CZY PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO SIECI 
ZNAŁ PAN INNYCH JEJ 
CZŁONKÓW? 
Na spotkaniu w Arłamowie okazało się, 
że znamy się z firmą Pro Truck ze Sław-
kowa, która również jest członkiem sieci 
Q-Service Truck. Nasza znajomość za-
częła się, gdy byliśmy jeszcze zrzeszeni 
w innej, nieistniejącej już sieci Leader 
Service Truck i wtedy to spotykaliśmy się 
na podobnych imprezach. Miło więc było 
odświeżyć starą znajomość.

UROCZYSTE DOŁĄCZENIE 
W POCZET CZŁONKÓW 
SIECI NASTĄPIŁO NA GALI 

20-LECIA Q-SERVICE  
TRUCK W ARŁAMOWIE.  
JAK WSPOMINA PAN 
TO WYDARZENIE?
Fantastycznie, przede wszystkim ze 
względu na piękne miejsce wybrane na 
tę uroczystość. W Arłamowie poznałem 
dużo interesujących osób, wymieniliśmy 
numery telefonów. Oczywiście sobotnia 
impreza na długo pozostanie w pamięci. 
Do białego rana bawiłem się z przedsta-
wicielem Inter Cars, Tomaszem Topol-
skim. Z tego miejsca pragnę raz jeszcze 
bardzo podziękować za zaproszenie na tę 
imprezę, jak również za przyjęcie mnie 
do sieci Q-Service Truck. Życzę zarówno 
sobie, jak i samej sieci, owocnej współpra-
cy i kolejnych udanych imprez.

JAK WIDZI PAN 
PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO 
WARSZTATU PRZEZ 
PRYZMAT PRZYSZŁOŚCI 
CAŁEJ BRANŻY 
CIĘŻAROWEJ?
Mam 40 lat i pracować zamierzam do-
póki zdrowie dopisze. Mam troje dzieci, 
dwóch synów oraz córkę, i mam nadzieję, 
że któreś z nich pójdzie w moje ślady. Sa-
mochody psuły się, psują i będą psuły się 
w przyszłości, więc ktoś musi je napra-
wiać. Ważne, żebyśmy mieli pracę i zdro-
wie, a reszta na pewno jakoś się ułoży. 

GDZIE ZAOPATRUJECIE SIĘ 
W CZĘŚCI ZAMIENNE?
Naszymi głównymi dostawcami są Inter 
Cars i Suder.

Z JAKĄ NAJDZIWNIEJSZĄ 
USTERKĄ PRZYSZŁO 
SIĘ PANU ZMIERZYĆ 
W DOTYCHCZASOWEJ 
KARIERZE MECHANIKA?
Wbrew pozorom dziwne i niespotykane 
usterki zdarzają się często. Najczęściej 
wynikają one jednak z winy i nieuwagi 
mechaników. Z taką sytuacją mieliśmy 
choćby do czynienia ostatnio, kiedy przy-
jechał do nas klient z brakiem świateł 
stopu w przyczepie. Twierdził, że jeste-
śmy trzecim warsztatem, który odwie-
dza, w dwóch poprzednich sprawdzono 
całą instalację przyczepy, wymieniono 
wiele elementów, ale usterki nie znale-
ziono. Po dwóch godzinach okazało się, 
że w lampach… nie było żarówek. Inne 
przykłady to choćby szmaty znalezione 
w zbiornikach paliwa czy silniku, od-
wrotnie założone koło zamachowe albo 
ukryte wyłączniki. 
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POLSKA JEST JEDNYM Z WIĘKSZYCH RYNKÓW MOTORYZACYJNYCH W EUROPIE. W ZWIĄZKU 
Z TYM POWSTAJE DUŻA LICZBA ZUŻYTYCH OPON. BIO SERVICE DOSTRZEGŁ PROBLEM 
ZWIĄZANY Z PRAWIDŁOWĄ UTYLIZACJĄ OPON I JAKO ORGANIZACJA ZAJMUJĄCA SIĘ 
ODBIOREM ODPADÓW Z WARSZTATÓW POTRZEBĘ UREGULOWANIA KWESTII RECYKLINGU, 
A TAKŻE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPON, PONIEWAŻ PRAKTYKA ZNACZNIE ODBIEGA OD TEORII.

Według obowiązujących w Polsce norm 
większość sprzedanych opon powinna 
zostać odzyskana w postaci zużytych 
opon. Przynajmniej 15% z odzyskanego 
tonażu musi podlegać recyklingowi. 
Recykling opon polega z reguły na me-

chanicznym granulowaniu, oddzieleniu 
gumy od drutu i włókna oraz produkcji 
z granulatu różnych produktów jak: 
nawierzchnie sportowe, kółeczka do 
kontenerów na śmieci, płyty do wykła-
dania placów zabaw dla dzieci, elemen-

ty bezpieczeństwa drogowego, maty 
hodowlane i wiele innych. Natomiast 
reszta jest odzyskiwana, najczęściej 
w postaci energii cieplnej – jest to tzw. 
odzysk energetyczny. W naszym kra-
ju opony w całości lub rozdrobnione 

RECYKLING OPON
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są spalane w specjalnie do tego celu 
przystosowanych piecach, głównie 
w cementowniach, gdzie zużyte ogumie-
nie stanowi wysokokaloryczne paliwo 
zastępujące węgiel. Zgodnie z ustawą 
został nałożony obowiązek odzysku 
z rynku większości wyprodukowanych 
opon, a na przedsiębiorców z branży 
motoryzacyjnej – obowiązek ewidencji, 
składowania i przekazywania do odzy-
sku zużytych opon.

Każdy warsztat samochodowy, niezależnie 
od skali prowadzonej działalności, wytwarza 
różnego rodzaju odpady, które ze względu na 
zagrożenie wymagają odpowiedniego zago-
spodarowania  
– zgodnego z zapisami prawa w tym zakre-
sie, są to np. filtry, zderzaki, plastiki samo-
chodowe, opakowania, odpady farb, lakierów 
i właśnie zużyte opony. Jednocześnie serwis 
ma obowiązek prowadzić ich ewidencję za 
pomocą kart przekazania odpadów oraz 
składać zbiorcze zestawienie danych w ter-
minie do 15 marca za poprzedni rok kalenda-
rzowy do Marszałka Województwa. 
Choć ich recykling kosztuje, to podpisując 
umowę z Bio Service, można liczyć nie 
tylko na pomoc w prawidłowym prowa-
dzeniu gospodarki odpadami, ale i na 
zwrot nakładów poniesionych na utyliza-
cję niektórych odpadów. Refinansowanie 
odbywa się po spełnieniu konkretnych 
warunków, m.in. zgłoszenia odbioru 
odpadów przez program BS BIO. 

Biorąc pod uwagę konkretnie kod odpadu 
160103 – zużyte opony, to regulacje praw-
ne i działania wszelkiego rodzaju insty-
tucji oraz organizacji w ostatnich latach 
przełożyły się na zmniejszenie liczby 
opon wyrzucanych na tzw. dzikie wysy-
piska. Niestety ten proceder nie zniknął. 
Obserwując rynek oponiarski i biorąc pod 
uwagę sygnały, które do nas docierają, 
obawiamy się, że ilość dzikich wysypisk 
będzie się drastycznie zwiększała. Z tego 
powodu Bio Service stworzył usługę – 
odbiór zużytych opon. 
W jej ramach oferujemy bezpośredni 
odbiór opon od naszych klientów, a także 
możliwość oddania opon na wybranych 
filiach Inter Cars S.A., na których znajdują 
się specjalne kontenery służące do składo-
wania opon. Jak to wygląda w praktyce? 
W przypadku pierwszej opcji klienci zgła-
szają zlecenie odbioru za pośrednictwem 
programu BS BIO.  
Po wpływie zgłoszenia Operator Logi-
styczny odpowiada na dane zgłoszenie 
i proponuje datę odbioru. Z takiej opcji 
często korzystają duże warsztaty (opo-
niarskie), w których minimalna liczba 
opon do odbioru oscyluje w zależności od 
regionu od 200 sztuk. Natomiast w przy-
padku drugiej opcji, przy mniejszej ilości 
opon, klienci sami przywożą zużyte opo-
ny do filii, gdzie układają je w tzw. jodełkę 
w wyznaczonym do tego kontenerze. 
Wszystko odbywa przy pomocy pracow-
nika filii. 

Następnie klient otrzymuje potwierdze-
nie przyjęcia zużytych opon, fakturę 
z tytułu wykonania usługi odbioru oraz 
Kartę Przekazania Odpadów.

Jednocześnie, nawiązując do wspo-
mnianej powyżej informacji o obowiąz-
kach warsztatowych, zgodnie z przepi-
sami prawa informujemy, że Bio Service 
również oferuje doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska. Lista usług wraz 
z cennikiem dostępna jest w programie 
BS BIO. Klienci korzystający z programu 
mogą zamówić konkretną usługę. Mię-
dzy innymi: pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów, raport KOBiZE, pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powie-
trza. Zainteresowane osoby zapraszamy 
do kontaktu z Bio Service.
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BIO SERVICE

CO ZROBIĆ, JEŻELI KLIENT NIE MA KONTA 
W BS BIO? W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY 
WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJ-
NY, KLIKAJĄC NA STRONIE PROGRAMU 
PRZYCISK „ZAREJESTRUJ SIĘ” 

65

   www.bs.bio-service.pl/bio/rejestracja



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NA POCZĄTKU XX WIEKU W EUROPIE DZIAŁAŁO PONAD TYSIĄC PRODUCENTÓW 
POJAZDÓW, KTÓRZY POJAWIALI SIĘ I ZNIKALI. TYLKO NIELICZNYM UDAŁO SIĘ 
PRZETRWAĆ DO NASZYCH CZASÓW. JEDNYM Z NICH JEST RENAULT TRUCKS.

Ciekawe, że w oficjalnej wersji historii 
Renault Trucks odwołuje się do historii 
firmy Berliet, chociaż obaj producenci 
rozpoczęli produkcję ciężarówek w tym 
samym 1906 roku. W każdym razie, 
założona w 1899 r. spółka braci Renault, 
intensywnie rozwijała produkcję swoich 
automobili, które wyróżniały się nowo-
czesnymi rozwiązaniami technicznymi. 
Louis Renault projektował nie tylko 
własne silniki, lecz uzyskał również 
patent na skrzynię biegów (1898 r.), tur-
bodoładowanie silnika (1902 r.) i patent 
na wymienialną świecę zapłonową 
(1904 r.). Przypominamy o tym dlatego, 
ponieważ panuje przekonanie podsyca-
ne przez propagandowe teksty, że ojcami 
samochodu są wyłącznie Niemcy, tacy 
jak Gottlieb Daimler czy Karl Benz. 

W początkach motoryzacji ogromną rolę 
odegrali również Francuzi. 

Równie uzdolnionym konstruktorem co 
Louis Renault był Marius Berliet, który 
już w 1894 zaprojektował swój silnik i sa-
mochód osobowy. Obaj panowie szybko 
zauważyli, że największy zbyt będą miały 
samochody użytkowe, które zastąpią po-
wolny transport konny. Z przeróbki wersji 
osobowych powstawały auta dostawcze  
– w firmie Renault od 1900 roku. Popular-
nym pojazdem ze względu na niezawod-
ność był renault Type BD o ładowności 
3 tony z 1909 r., w którym zastosowano inno-
wacyjne przeniesienie napędu za pomocą 
walu z przegubami Cardana. Konkurencja 
stosowała powszechnie prymitywne łańcu-

chy. Type BD oferowano z nadwoziami spe-
cjalizowanymi, np. z zabudową pocztową. 
Równie nowoczesne były pojazdy osobowe 
i dostawcze Berliet, w których wykorzysty-
wano ramę stalową, a nie drewnianą. 

W 1906 r. obie firmy rozpoczęły produkcję 
pojazdów ciężarowych. Hitem Berlieta był 
model CBA – 4-tonowa ciężarówka produ-
kowana dla armii francuskiej, która zamó-
wiła 25 tys. sztuk tego pojazdu. W czasie 
I wojny światowej popyt na ciężarówki był 
ogromny. Ale nie tylko – również na czoł-
gi. Najlepszy był lekki czołg Renault FT17 
(1917 r.), który na licencji produkował rów-
nież Berliet.  Renault uruchomił produkcję 
autobusów, na podwoziach aut ciężarowych. 

TEKST: RYSZARD POLIT
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„Dostawczy” Renault Type 
BD z 1909 r. był produkowa-
ny z wieloma zabudowami 
specjalnymi

Na bazie ciężarówek produkowano autobusy, 
na zdjęciu paryski autobus Renault 40 CV 
z 1925 r.

Produkcja lekkiego 
czołgu Renault FT17 
z okresu I wojny 
światowej



KRYZYS
Po I wojnie światowej spadło zapotrzebo-
wanie na ciężarówki, Berliet ratował się, 
produkując jeden model osobowy i jeden 
ciężarowy. Taka strategia nie przyniosła 
sukcesu i firma w 1921 r. miała kłopoty 
finansowe. Wprowadzono więcej modeli 
aut i dzięki temu odzyskano równowagę 
finansową. 
Renault w 1918 r. rozpoczął produkcję 
maszyn przemysłowych i rolniczych, 
a pierwszy ciągnik rolniczy bazował na 
czołgu. W 1923 r. Renault lansował napęd 
gazem drzewnym, jako alternatywę dla 
drogiej benzyny, ale ostatecznie w 1928 r. 
wprowadzono do produkcji ciężarówek 
silnik Diesla. Nowością było wspomaga-
nie układu hamulcowego na wszystkie 
kola. 
Wielki kryzys światowy naruszył fun-
damenty francuskiego przemysłu mo-
toryzacyjnego (z Citroenem włącznie), 
a w Renault straciło pracę 2000 robot-
ników. 
Po wybuchu II wojny światowej w 1939 r., 
Berliet skończył produkcję aut osobo-
wych, ale nadal wytwarzał ciężarówki 
(również dla Niemców). Louis Renault 
odmówił produkowania czołgów dla 
Niemców, ale produkował ciężarówki. 
Z tego powodu fabryka Renault w Bil-
lancourt była bombardowana przez 
aliantów. 

NOWE CZASY
Po wojnie, w 1949 roku, firma Berliet zo-
stała zwrócona rodzinie Berliet, a Louis 
Renault został aresztowany pod zarzu-
tem współpracy z Niemcami i w nieja-
snych okolicznościach zmarł w areszcie 
w oczekiwaniu na proces. Jego firma 
jako jedyna została upaństwowiona 
przez rząd francuski. 

Pierwszym powojennym modelem 
ciężarówki Berlieta był GLR. Renault 
zrezygnował z produkcji ciężarówek 
z powodu problemów finansowych. 
W 1955 r. powstał koncern Saviem (So-
ciété Anonyme de Véhicules Industriels 
et d’Equipements Mécanique) w wyniku 
połączenia działu ciężarowego Renault  
i firm Latil oraz Somua. Powstanie 
Saviem miało dać Renault dostęp do 
nowoczesnych modeli ciężarowych. 
Produkcja ciężarówek, autobusów i au-
tokarów odbywała się pod trzema mar-
kami, a od 1959 do 1979 r. wyłącznie pod 
marką Saviem. W 1957 r. Berliet rozpo-
czął produkcję największej ciężarówki 
świata – modelu T100. Jednak z powodu 
kłopotów finansowych w 1967 r. został 
przejęty przez Citroena, który od 1934 r. 
należał do koncernu Michelin. Po kryzy-
sie naftowym z 1973 r. Michelin posta-
nowił pozbyć się Citroena i  Berlieta. Rok 
później Renault kupił Berlieta, a trzy lata 
później także francuskiego producenta 
autobusów Chausson. W 1978 r. powstał 
Renault Vehicules Industiales (RVI) 
z połączenia Berlieta z Saviem. Mar-

ka Saviem w 1978 r. zniknęła z rynku, 
a w 1980 r. taki sam los spotkał markę 
Berliet. W latach 1982-83 RVI przejęła 
hiszpańską firmę Berreiros i Dodge Eu-
rope, a w 1990 r. także amerykańskiego 
producenta ciężarówek – Mack Trucks. 
W 1992 r. w wyniku zmian własnościo-
wych powstał Renault V.I., który w 1999 r. 
zakończył produkcję autobusów po 
sprzedaniu koncernowi Fiat-IVECO. 
W 2001 r. Grupa Volvo przejęła Renault 
V.I. i zmieniła nazwę na Renault Trucks. 
W ten sposób rozpoczęła się nowa era 
dla pojazdów marki Renault.
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Największa 
ciężarówka 
świata- Berliet 
100 (1957 r.)

Na początku lat 60. 
pojawiła się nowa 
marka Saviem – na 
zdjęciu model JL.

Saviem produ-
kowało również 
auta dostawcze



- AdBlue® /NOXy® należy przechowywać 
w zbiornikach tylko i wyłącznie do tego 
przeznaczonych i odpowiednio oznako-
wanych. W przypadku zabrudzenia cieczy, 
może dojść do uszkodzenia katalizatora;
- należy zwrócić uwagę na temperaturę, 
w której jest przechowywana ciecz. Przy 
temperaturze -11,5°C może nastąpić jej 
krystalizacja, z kolei przy przekroczeniu 
30°C AdBlue®/NOXy® traci parametry 
jakościowe zgodne z normą ISO2224. 
Optymalnym rozwiązaniem jest prze-
chowywanie cieczy w zbiornikach Blu-
eMaster® firmy Kingspan, które występują 
w pojemnościach od 2 500 do 9 000 litrów.

Typoszereg zbiorników BlueMaster® 
cechuje się nie tylko szerokim wyborem 
dostępnych pojemności, lecz zróżni-
cowanym wyposażeniem produktu. 

Wyroby wyróżniają się wysoką jakością, 
niezawodnością i funkcjonalnością. 
Zbiorniki wyposażone są w pompy, 
pistolety, przepływomierze i przewody 
dystrybucyjne odporne na działanie 
AdBlue®/NOXy®. 

Jednopłaszczowe zbiorniki BlueMaster® 
dedykowane są do posadowienia w miej-
scach, w których różnica temperatur 
waha się pomiędzy: -11,5 a +30°C. 
Zbiorniki dwupłaszczowe mogą być 
stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz 
budynków, ponieważ ich standardowe 
wyposażenie zawiera automatyczne 
ogrzewanie oraz wentylację .

Produkty BlueMaster® gwarantują za-
chowanie czystości i jakości przechowy-
wanego AdBlue®/NOXy®. Rozwiązania 

Kingspan tym samym spełniają wyma-
gania dotyczące prawidłowego prze-
chowywania substancji, zgodnie z ich 
właściwościami chemicznymi.

Zbiorniki z serii BlueMaster® 

rekomendowane są przez 

producenta NOXy® Grupę Azoty, 

jako bezpieczny oraz najlepszy 

sposób jego przechowywania oraz 

dystrybucji. 
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NAJWAŻNIEJSZE PORADY W PIGUŁCE, PRZYDATNE DLA KAŻDEGO, 
ZARÓWNO DOŚWIADCZONEGO, JAK I ROZPOCZYNAJĄCEGO 
PRZYGODĘ Z MECHANIKĄ, WARSZTATOWCA.

BEZPIECZNE 
PRZECHOWYWANIE 
ADBLUE®/ NOXY®

Michał Michalczyk, 
Starszy Specjalista ds. 
Wyposażenia Warsz-
tatów 






