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JACEK ŻYTNICKI: JAK TO SIĘ STAŁO, 
ŻE MŁODY CHŁOPAK Z OLESNA 
ZOSTAŁ JEDNYM Z NAJLEPSZYCH 
MECHANIKÓW RAJDOWYCH 
CIĘŻARÓWEK NA ŚWIECIE? 
Darek Rodewald: Wyjechałem do Holan-
dii z prozaicznego powodu – za pracą. 
Za granicą wynagrodzenie było dużo 
wyższe niż w Polsce, dlatego nie wa-
hałem się zbyt długo. Zawsze chciałem 
pracować w wyuczonym zawodzie, a po-
nieważ pewnego dnia otrzymałem pro-
pozycję pracy mechanika, zgodziłem się 
z miejsca. W ten sposób trafiłem do fir-
my De Rooy specjalizującej się w trans-
porcie nowych ciężarówek z fabryki 
prosto do klienta. Po dwóch latach szef 

zaproponował mi przejście do Teamu  
De Rooy, zespołu będącego jego oczkiem 
w głowie, z którym startuje w rajdach. 
Nie minęło dwa dni i powiedział, że… 
pojadę z nim w najbliższym Rajdzie Da-
kar. Zdziwiłem się, sam stwierdziłem, że 
to szalony pomysł, ale szef postawił na 
swoim i oznajmił, że doskonale spraw-
dzę się w nowej roli. Niestety, ten Dakar, 
który miał wystartować z Lizbony, osta-
tecznie w ogóle nie doszedł do skutku. 
Ja jednak już kilka miesięcy później 
startowałem z synem szefa, Gerardem, 
w rajdzie z Rosji do Chin. Rozumieliśmy 
się na tyle dobrze, że Gerard chciał, 
żebym został w jego teamie na stałe. 
Jego ojciec chciał jednak… tego samego, 

dlatego pojechałem z nim jeszcze Africa 
Race. Po tym starcie zostałem już pełno-
prawnym mechanikiem w teamie Gerar-
da, z którym jeżdżę do dziś. 

SKĄD ZAINTERESOWANIE 
CIĘŻARÓWKAMI? 
KTOŚ W TWOJEJ RODZINIE BYŁ 
MECHANIKIEM I WPROWADZAŁ 
CIĘ W MEANDRY ZAWODU? 
Nikt w mojej bliskiej rodzinie nie był 
mechanikiem, ale ja sam, odkąd skoń-
czyłem 16 lat, zająłem się tym fachem. 
Zacząłem składać z kolegą motorowery, 
później brat zaraził mnie miłością do 
zabytkowych samochodów i motocy-
kli. Wtedy niewielu rozumiało tę pasję, 

PIĘCIOKROTNIE KOŃCZYŁ DAKAR NA PODIUM, DWA RAZY STAJĄC NA JEGO NAJWYŻSZYM 
STOPNIU. JEST NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANYM POLAKIEM W HISTORII TEJ PRESTIŻOWEJ 
IMPREZY. O PRZYGOTOWANIACH DO DAKARU, DNIU NA RAJDZIE ORAZ O TYM, JAK 
ZNALAZŁ SIĘ W TEAMIE GERARDA DE ROOYA, OPOWIADA DAREK RODEWALD. 

SĄ NOCE, 
Z TRASY

KIEDY NIE ZASYPIASZ 
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CZASAMI ŚPIMY PO PIĘĆ 
GODZIN, A CZASEM NIE 
ZASYPIA SIĘ W OGÓLE. 
SĄ ETAPY, PO KTÓRYCH 
PRACUJEMY PRZEZ CAŁĄ 
NOC, A RANO WSIADAMY 
DO SAMOCHODU BEZ 
CHOĆBY MINUTY SNU. 
NA DAKARZE ZASADA 
JEST PROSTA – MOŻESZ 
SPAĆ, TO ŚPIJ, BO JUTRO 
MOŻESZ NIE MIEĆ JUŻ KU 
TEMU OKAZJI.

ludzie mówili, że to „stare graty”, ale 
jak widać, dziś zabytki wracają do łask 
i znów zyskują grono zwolenników. 
Tak zaczęła się moja przygoda z me-
chaniką i pasja, z której już się nie wyle-
czyłem. Do dziś, kiedy wracam z pracy, 
zajmuję się starymi motocyklami – nic 
mnie tak nie odpręża.  

W RAJDZIE DAKAR DEBIUTOWAŁEŚ 
W 2010 ROKU W ZESPOLE JOSEPHA 
ADUY. DOPIERO ROK PÓŹNIEJ 
JECHAŁEŚ W TEAMIE GERARDA DE 
ROOYA. JAK TRAFIŁEŚ POD SKRZYDŁA 
SŁYNNEGO HOLENDRA? 
Zgadza się, w 2010 roku jechałem w Raj-
dzie Dakar z Josephem Aduyą. Ale już 
znacznie wcześniej startowałem z Ge-
reradem De Rooyem, choćby w rajdzie 
z Chin do Rosji, a później także z jego 
ojcem – w pierwszej edycji Africa Race. 
Zresztą po dziesięciu latach wygrałem 
ten rajd razem z Gerardem. To bardzo 
wyczerpująca i trudna impreza, trasa 
której w dużej części pokrywa się z trasą 
starego Dakaru. 

KTÓRY TRIUMF W DAKARZE 
SMAKOWAŁ LEPIEJ – TEN Z 2012, 
CZY Z 2016 ROKU? 
Najbardziej smakowało pierwsze miej-
sce z 2012 roku. Cały nasz team spisał 
się wówczas znakomicie, a to cieszy, bo 
przecież sami wymyślamy te ciężarówki 
i budujemy je od podstaw. Warto pamię-
tać w tym miejscu, że zespół to nie tylko 
pilot, kierowca albo mechanik – to team, 
który tworzy czasami nawet 45 osób. 
Na rajdzie jest mnóstwo ludzi, którzy 
działają gdzieś z boku, za kurtyną, ale bez 
pracy których sukces nie byłby możliwy. 

A JAKIE ZDARZENIE 
W DZIESIĘCIOLETNIEJ HISTORII 
SWOICH WYSTĘPÓW W DAKARZE 
WSPOMINASZ NAJGORZEJ?
W 2017 roku po dniu przerwy mieliśmy 
spore problemy z turbo. Wskutek tego 
przez mały błąd straciliśmy prowadze-
nie w rajdzie. Ostatecznie ukończyliśmy 
go na drugiej pozycji, ale ja czułem się, 
jakbyśmy dojechali na mety na trzydzie-
stym miejscu. Byliśmy wówczas bardzo 
blisko zwycięstwa, dlatego dla mnie 
osobiście to najgorszy Dakar. Taki błąd, 
jaki nam się wówczas przytrafił, nigdy 
się już nie powtórzy. 

TEGOROCZNY DAKAR SKOŃCZYLIŚCIE 
NA NAJNIŻSZYM STOPNIU PODIUM. 
DLA WASZEJ EKIPY TO SUKCES CZY 
JEDNAK POZOSTAJE NIEDOSYT? 

W tym roku rajd był bardzo ciężki. O ska-
li trudności niech świadczy fakt, że tylko 
nasz team dojechał do mety w komple-
cie. Cały zespół dał z siebie wszystko, 
dlatego możemy być zadowoleni. Dakar 
to maraton, morderczy wyścig, jeśli jed-
nak współpracujemy w obrębie teamu, 
możemy pokonać wszystkich rywali. 

ZNÓW POZA ZASIĘGIEM OKAZALI SIĘ 
ROSJANIE Z KAMAZA. DLA EDUARDA 
NIKOŁAJEWA I JEGO ZAŁOGI BYŁ 
TO TRZECI Z RZĘDU TRIUMF W TEJ 
IMPREZIE. CZY ONI SĄ W OGÓLE DO 
POKONANIA? 
Kamaz to fabryczny team mający 
ogromne wsparcie finansowe i tech-
niczne. Oni codziennie trenują, a my 
w porównaniu z nimi jesteśmy małym 
zespołem. Najważniejsze jednak zawsze 
jest to, co dzieje się na trasie, oni też 
robią błędy, przez co różnica po dwóch 
tygodniach ścigania czasami okazuje 
się minimalna – liczona w minutach 
czy sekundach. Kamaz to zespół liczący 
na stałe 105 osób, u nas zatrudnionych 
jest sześciu pracowników, dlatego nie 
oglądamy się na nich, a sami jesteśmy 
dumni z miejsca, które udało nam się 
zająć w tym roku.  

CO JEST NAJTRUDNIEJSZE W TAKIM 
RAJDZIE JAK DAKAR? POGODA, 
TRASA, RYWALE CZY JESZCZE 
COŚ INNEGO? 
Cały rajd jest niesamowicie trudny. 
Wysoka temperatura, permanentny stres, 
wszystko składa się na to, że Dakar to 
prawdziwy maraton, w którym trzeba wy-
trzymać dwa tygodnie. W swoim gronie 
zawsze mówimy, że… normalny człowiek 

tego nie zrozumie, ale nam się to podoba. 
Udowadniamy tym samym, że można 
wytrzymać na pustyni w tak zawrotnym 
tempie. A nie każdemu się to udaje. 

JAK WYGLĄDAJĄ PRZYGOTOWANIA 
DO TAKIEGO RAJDU OD STRONY 
FIZYCZNEJ? STOSUJESZ JAKIEŚ 
ĆWICZENIA I PRZESTRZEGASZ 
RESTRYKCYJNEJ DIETY? 
Minimum cztery miesiące przed rajdem 
ćwiczymy co najmniej dwa razy w ty-
godniu. Wszystko pod okiem trenera, 
żeby wzmocnić kręgosłup oraz kondy-
cję. Przydaje się to później na trasie, bo 
w ciężarówce mamy duże przeciążenia. 
Sam samochód waży dziewięć ton, 
więc odbija się to na naszych kręgosłu-
pach. Komfort jazdy jest niższy, dlatego 
zawsze staramy się budować jak naj-
wygodniejsze ciężarówki, oczywiście 
w miarę możliwości konstrukcyjnych. 

JAK WYGLĄDA DZIEŃ PRACY 
MECHANIKA NA DAKARZE? 
Wstaję wcześnie rano, jedziemy odcinek 
specjalny, potem powrót, kawa, szybki 
prysznic i praca. Po każdym OS-ie mu-
simy skontrolować, czy z samochodem 
wszystko jest w porządku. A ja sam lubię 
dopilnować, jakie mamy usterki i co 
wymaga naprawy. Czasami jest tak, że 
śpimy po pięć godzin, a czasem tak, że 
nie zasypia się w ogóle. Są etapy, po któ-
rych pracujemy przez całą noc, a rano 
wsiadamy do samochodu bez choćby 
minuty snu. Na Dakarze zasada jest 
prosta – możesz spać, to śpij, bo jutro 
możesz nie mieć już ku temu okazji. 

JAK WYGLĄDA POWRÓT Z DAKARU? 
JEST CZAS NA ODPOCZYNEK, CZY 
Z MARSZU TRZEBA PRZYGOTOWYWAĆ 
SIĘ DO KOLEJNYCH STARTÓW?
Od razu po rajdzie zawsze mamy tydzień 
wolnego. Później zbieramy się w teamie 
i analizujemy start. Omawiamy, co moż-
na było zrobić lepiej, gdzie popełniliśmy 
błędy i zaczynamy powoli myśleć o na-
stępnym starcie i o samochodzie, który 
będziemy budować na kolejny rok. 

CZY ZDARZA CI SIĘ PROWADZIĆ 
SAMOCHÓD PODCZAS WYŚCIGU, 
CZY TO TYLKO I WYŁĄCZNIE
DOMENA KIEROWCY? 
Często prowadzę ciężarówkę na długich 
dojazdach do odcinków specjalnych. 
Wszystko po to, żeby Gerard odpoczął 
przed startem. Na OS-ie to on pracuje na 
najwyższych obrotach i musi być najbar-
dziej wypoczęty. 

Z TRASY 3
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Z TRASY

CZY W TRAKCIE TWOJEJ KARIERY 
SPOTKAŁY CIĘ JAKIEŚ SYTUACJE 
SKRAJNIE NIEBEZPIECZNE?
Jeśli któregoś dnia na trasie nie było 
niebezpiecznych sytuacji, to znaczy, 
że… daliśmy za mało gazu. To Dakar, tu 
trzeba ryzykować, ale w granicach roz-
sądku. Każdy z nas pamięta, że ścigamy 
się przez dwa tygodnie i nie sztuką jest 
wygrać jeden etap, ale cały rajd. Cza-
sami mamy swoją taktykę, tzn. jeden 
dzień jedziemy spokojnie, a na ciężkich 
odcinkach specjalnych pokazujemy na 
to nas stać. Wówczas można odskoczyć 
rywalom nawet na pół godziny, na ła-
twiejszych i krótszych odcinkach urwać 
można zaledwie minuty. 

JAK WYGLĄDAJĄ TWOJE PLANY 
STARTOWE NA 2019 ROK? 
Sezon dopiero się rozpoczął, zobaczymy, 
jak będą wyglądały kolejne starty, na 
razie nie mogę zdradzić zbyt dużo. 

KIEDY ROZPOCZYNACIE 
PRZYGOTOWANIA DO KOLEJNEJ 
EDYCJI RAJDU DAKAR? 
Już się rozpoczęły od naszego startu 
w Maroku. Testowaliśmy tam nową cię-
żarówkę z niezależnym zawieszeniem. 

JAK DUŻE MODYFIKACJE 
W PORÓWNANIU Z TEGOROCZNĄ 
WERSJĄ CIĘŻARÓWKI PRZEJDZIE 
WASZE IVECO? 
W następnym roku na pewno będzie 
jedna ciężarówka w zupełnie nowej 
formie, już jestem w trakcie jej budowy. 
Poza tym przewidujemy stary skład, 

w którym jednak na pewno znajdą się 
jakieś unowocześnienia. Coś, co popra-
wia osiągi samochodu, a czego czasami 
nawet nie widać.  

JAKA JEST TWOJA RECEPTA 
NA SUKCES? 
To przede wszystkim zgrana ekipa, bez 
niej nie ma szans na to, żeby osiągnąć 
w rajdach zadowalający wynik. Cała 
kabina musi rozumieć się bez słów, 
wszyscy w ekipie mają swoje role do 
odegrania i muszą wywiązać się z nich 
najlepiej jak to możliwe. Poza tym liczy 
się spokój i opanowanie, szczególnie 
przydatne na trudnych technicznie 
odcinkach specjalnych. Nie do przece-
nienia jest również doświadczenie wy-
niesione ze startów w rajdach, szczegól-
nie taka impreza jak Dakar nie wybacza 
błędów. 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ. 
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AKTUALNOŚCI

Wraz z początkiem roku do programu 
„Młode Kadry” dołączył Zespół Szkół Sa-
mochodowych i Licealnych nr 1 w Warsza-
wie. Uroczyste podpisanie porozumienia 
edukacyjnego odbyło się 23 stycznia 2019 
w budynku przy ulicy Szczęśliwickiej 56, 
gdzie obecnie mieści się placówka. 
- Nie będę ukrywać, że obecność w progra-
mie „Młode Kary” szkoły z długą i piękną 
tradycją, a jednocześnie realizującej 
działalność dydaktyczną w nowocześnie 
zorganizowanej i wyposażonej przestrze-
ni, jaką jest Zespół Szkół Samochodowych 
i Licealnych nr 1, jest dla nas ważna. 
Chcemy wspierać młode talenty i ich 
nauczycieli, ponieważ jesteśmy świadomi 
tego, jak istotna będzie ich rola w budowa-
niu przyszłości rynku motoryzacyjnego 
w Polsce. Mam pełne przekonanie, że już 
niedługo ci młodzi ludzie będą stanowili 
o sile branży w naszym kraju i nie tylko 
– mówi Marta Ciesielska, menadżer pro-
jektu „Młode Kadry” z Inter Cars SA. 

NAJSTARSZA TEGO TYPU 
SZKOŁA W POLSCE 
Zespół Szkół Samochodowych i Liceal-
nych nr 1 jest najstarszą szkołą samo-
chodową w Polsce. Placówka kontynuuje 
historię i tradycję powstałej w 1925 r. 
Państwowej Szkoły Technicznej, której 
akt erekcyjny wyraźnie określał jej rolę: 
„szkoła średnia techniczna typu zasad-
niczego dla kształcenia pracowników, 
konstruktorów i techników dla fabryk, 
warsztatów i zakładów przemysłowych, 
lotniczych i samochodowych”. 
Początkowo mieściła się ona przy ulicy 
Mokotowskiej, ale już w roku 1927 prze-
niesiono ją do budynku przy ulicy Hożej 
88. Kolejne lata przynosiły zmiany nazwy 
szkoły, a także rozszerzenie jej profilu 
kształcenia. Przed wojną szkoła miała aż 
trzy wydziały: samochodowy, lotniczy 
i budowy okrętów. Po wyzwoleniu War-

szawy placówka wznowiła swoją działal-
ność jako Państwowe Liceum Techniczne 
w gmachu przy ul. Chmielnej, a zajęcia 
warsztatowe odbywały się w Szkole Inży-
nierskiej przy ul. Narbutta. Po remoncie 
i uporządkowaniu budynku przy ul. Ho-
żej, szkoła wróciła do dawnej lokalizacji 
i pozostawała w niej aż do roku 2012. 
Rok szkolny 2012/2013 to zupełnie nowy 
rozdział w jej historii, bowiem placówka 
rozpoczęła działalność dydaktyczną 
przy ulicy Szczęśliwickiej 56. W 2017 
roku przy nowej siedzibie szkoły została 
zbudowana i oddana do użytku nowocze-
sna i świetnie wyposażona hala dydak-
tyczna, umożliwiająca wszechstronną 
realizację programu nauczania w części 
dotyczącej praktycznej nauki zawodu.

O PROGRAMIE
„Młode Kadry” to program stworzony 
przez Inter Cars SA w 2012 roku, pole-
gający m.in. na dostarczaniu aktualnej 
wiedzy, umiejętności technicznych 
i technologicznych nauczycielom oraz 
uczniom współpracujących szkół po-

przez dostęp do tradycyjnych szkoleń 
i tych na platformie e-learningowej, 
a także doposażaniu w nowoczesny 
sprzęt warsztatowy. Jest również „za-
wodową trampoliną”, która młodym 
ludziom ma ułatwić start w życiu za-
wodowym. Program wspiera cyklicznie 
organizowany konkurs wiedzy i umie-
jętności pod nazwą Young Car Mechanic 
oraz praktyki i staże dla najlepszych 
uczniów. 

KOLEJNA SZKOŁA 
DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU 

LISTA SZKÓŁ NALEŻĄCYCH DO PROGRAMU MŁODE KADRY POWIĘKSZYŁA SIĘ O KOLEJNĄ 
PLACÓWKĘ. DO PRESTIŻOWEGO GRONA UCZELNI WSPIERANYCH PRZEZ INTER CARS 
I PARTNERÓW PROJEKTU DOŁĄCZYŁA NAJSTARSZA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE. 

„MŁODE KADRY” 

Castrol, Contitech, NTN SNR, SKF, 
Osram, Mahle, Bilstein, Bosch, 
Schaeffler, BioService i Q Service 
Castrol. 

PARTERAMI 
STRATEGICZNYMI 
PROJEKTU SĄ FIRMY

SZKOŁY 
TECHNICZNE 
Z CAŁEGO 
KRAJU

OBECNIE 
W PROGRAMIE 

„MŁODE KADRY” 
UCZESTNICZĄ23
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NOWA LOKALIZACJA
Areną zmagań kolejnej edycji konkursu 
Young Car Mechanic był Zespół Szkół 
Mechanicznych Centrum Kształcenia 
Praktycznego nr 2 w Białymstoku. Wybór 
lokalizacji nie jest przypadkowy – to w tej 
szkole uczy się zeszłoroczny zwycięzca 
finału międzynarodowego. Ponadto szkoła 
ta to jedna z najbardziej utytułowanych 
technicznych placówek oświatowych, 
kształcąca najlepszych specjalistów me-
chaniki samochodowej w naszym kraju. 
- Pomysł na to, aby przeprowadzić finał 
w Białymstoku pojawił się podczas wizyty 
w tej szkole. Obiekt jest znakomicie wy-
posażony i przygotowany do prowadzenia 
prac warsztatowych oraz egzaminów. 
Uczniowie również ciepło wypowiadali się 
o tym pomyśle, a dzięki realizacji finału 
w tak dogodnej lokalizacji będą mogli 

w jeszcze większym stopniu skupić się na 
właściwym wykonywaniu zdań – mówi 
Marek Sosnowski, jeden z trenerów Działu 
Szkoleń Inter Cars. 
- Możliwość współorganizowania tak 
fantastycznej inicjatywy, jaką jest krajowy 
finał Young Car Mechanic, to ogromne wy-
zwanie, ale też prestiż i nobilitacja. 
To znakomita okazja do pokazania przed-
stawicielom innych szkół naszego obiektu 
i możliwości, jakimi dysponujemy. Jak 
widać współpraca w ramach programu 
Młode Kadry przynosi efekty – mówi 
Krzysztof Czerech, zastępca dyrektora ds. 
Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 
w Białymstoku. 

ZADANIA TECHNICZNE 
Młodzi adepci sztuki naprawy pojazdów 
w walce o tytuł i awans do międzynaro-

dowego finału musieli zmierzyć się z sze-
regiem zadań, które przygotowali dla nich 
trenerzy Inter Cars, a także przedstawicie-
le partnerów inicjatywy, firm Elring,  
ZF Aftermarket oraz Bosch. Były to zagad-
nienia, z którymi na co dzień muszą zma-
gać się pracownicy warsztatów i serwisów 
samochodowych. 
- Przygotowane przez nas zadanie jest 
podobne do tego z poprzednich lat, jednak 
wymaga od uczestników nieco więcej 
dokładności i precyzji. Jest to wymiana 
uszczelki głowicy z zachowaniem wszyst-
kich procedur przewidzianych przez nas 
przy wykonaniu naprawy i pomiarów, 
które są niezbędne. Presja czasu i stres to 
dodatkowe utrudnienia, z którymi muszą 
zmagać się zawodnicy – mówił Korne-
liusz Kąkol, reprezentujący firmę Elring. 
- Nasze zadanie to wymiana klocków  

WALCZYLI O TYTUŁ 
NAJLEPSZEGO 
MŁODEGO 
MECHANIKA 
W POLSCE

AKTUALNOŚCI

10 UCZNIÓW Z CAŁEJ POLSKI ZMAGAŁO 
SIĘ 12 KWIETNIA W BIAŁYMSTOKU 
O TYTUŁ NAJLEPSZEGO MŁODEGO 
MECHANIKA W POLSCE ORAZ MOŻLIWOŚĆ 
REPREZENTOWANIA NASZEGO KRAJU 
NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. KIM 
SĄ ZWYCIĘZCY I JAK PRZEBIEGAŁA 
RYWALIZACJA? 

6

WIĘCEJ INFORMACJI O YOUNG 
CAR MECHANIC SZUKAJ NA

www.truck.intercars.com.pl 
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Jednym z elementu zadania było przepro-
wadzenia pełnej diagnostyki komputero-
wej z wykorzystaniem testera diagnostycz-
nego KTS Bosch. 
Jak pokazała praktyka, sam tester to nie 
wszystko, prawidłowa interpretacja pa-
ramentów rzeczywistych gwarantowała 
prawidłowe rozwiązanie zadania.
Innymi zadaniami, z którymi musieli się 
zmierzyć młodzi mechanicy były pomiar 
ilościowy dawek wtrysku paliwa oraz wy-
miana kół i przystosowanie ich do pojazdu. 

ZWYCIĘZCA MOŻE BYĆ 
TYLKO JEDEN
Po kilku godzinach zmagań polegających 
na diagnostyce i przeprowadzeniu napraw 
oraz rozwiązaniu testów, przyszła pora na 
oficjalne wręczenie nagród i ogłoszenie 
zwycięzców. Wszyscy czekali właśnie na 

poziom i doskonale poradziliście sobie 
ze wszystkimi zadaniami. Dziękujemy 
również Waszym opiekunom, którzy 
dzielnie Was wspierali i towarzyszyli 
Wam dzisiaj tutaj. To w Waszych rękach 
leży przyszłość naszej branży – mówił 
Radosław Sujka, menadżer Działu Szkoleń 
Inter Cars. 

OFICJALNE WYNIKI
Najlepszym młodym mechanikiem 2019 
roku został Bartłomiej Januszewski 
z Białegostoku. Bartek to także zwycięzca 
międzynarodowego finału z poprzedniego 
roku. Dzięki temu zwycięstwu będzie miał 
możliwość obronić swój tytuł. 
- Dla mnie to zwycięstwo znaczy bardzo 
dużo. To ukoronowanie ciężkiego okresu, 
w trakcie którego musiałem pogodzić pra-
cę w warsztacie samochodowym, naukę 

ten moment – wyłonienie trzech pierw-
szych miejsc, uczniów, którzy w maju 
w Centrum Szkoleniowym Inter Cars 
będą reprezentować Polskę na między-
narodowym finale. Dla nich to ogromna 
szansa, albowiem oprócz chwały i pre-
stiżu, do wygrania są również bardzo 
cenne nagrody.
Łączna pula nagród dla 3 pierwszych 
miejsc w Międzynarodowym Finale 
Young Car Mechanic 2019 wynosi aż 100 
000 zł. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy 
Finału Międzynarodowego zostaną za-
proszeni na wycieczkę do fabryki firmy 
Elring w Stuttgarcie i muzeów poświę-
conych tematyce motoryzacji.
- Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za zaangażowanie i poświęcenie. 
Zaprezentowaliście naprawdę wysoki 

w szkole i przygotowania do egzaminów 
maturalnych. Zeszłoroczna wygrana 
miała ogromny wpływ na rozwój mojej 
kariery, dlatego liczę, że w tym roku 
będzie podobnie – mówił tuż po wręcze-
niu nagrody Bartek Januszewski.
II miejsce zajął Mateusz Janowski z Ze-
społu Szkół Samochodowych w Byd-
goszczy, a III był Paweł Smolaga z Ze-
społu Szkół Samochodowych im. rtm. 
Witolda Pileckiego z Radomia. 
Wszyscy trzej finaliści spotkają się pod 
koniec maja w Cząstkowie Mazowiec-
kim, gdzie powalczą o tytuł najlepszego 
młodego mechanika w Europie. Oprócz 
nich będą tam obecni ich rówieśnicy 
z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Węgier 
i Ukrainy
W tym roku partnerami strategicznymi, 
zarówno etapu krajowego, jak i mię-
dzynarodowego finału są firmy Bosch, 
Elring oraz ZF Aftermarket.

AKTUALNOŚCI

hamulcowych w układzie wyposażo-
nym w elektryczny hamulec postojowy, 
tzw. EPB. Nie jest to bardzo skompliko-
wana czynność, jednak może przyspo-
rzyć trochę kłopotów, zwłaszcza mniej 
wprawionym uczestnikom. Wierzę 
jednak, że wszyscy sobie z nim poradzą 
– Michał Głażewski, z firmy ZF After-
market 
Na stanowisku Boscha młodzi mecha-
nicy mierzyli się z poprawną diagnosty-
ką układu paliwowego silnika Diesla.  

Międzynarodowy 
Finał Young 
Car Mechanic 
już  25-26 maja 
2019 roku 
w  Centrum 
Szkoleniowym 
Inter Cars 
w  Cząstkowie 
Polskim

Międzynarodowy 
Finał Young 
Car Mechanic 
już  25-26 maja 
2019 roku 
w  Centrum 
Szkoleniowym 
Inter Cars
w  Cząstkowie 
Polskim
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EXPRESS 
KLUB  
ZASADY, RANKINGI I NAGRODY

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY 

ARABSKIE
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Z POCZĄTKIEM LUTEGO ROZPOCZĘŁA SIĘ WIELKA AKCJA  
PROMOCYJNA INTER CARS – EXPRESS KLUB. INICJATYWA,  
BĘDĄCA ZAPOWIEDZIĄ WIELKIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
DOOKOŁA ŚWIATA, POTRWA DO 30 WRZEŚNIA, A JEJ ZWYCIĘZCY  
W PIERWSZYCH DNIACH GRUDNIA WYJADĄ WSPÓLNIE  
Z INTER CARS NA EKSCYTUJĄCĄ WYPRAWĘ DO DUBAJU.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ  
W AKCJI? 

Express Klub skierowany jest do 
wyselekcjonowanej grupy klientów. 
Każdy uczestnik został powiadomiony 
o udziale w akcji poprzez Katalog On-
line lub przedstawiciela handlowego. 
W konkursie uwzględnione są produkty 
oferowane w sieci sprzedaży Inter Cars, 
wchodzące w skład segmentów: osobo-
wego, ciężarowego, blacha, tłumik, oleje 
oraz akumulator, ale z wyłączeniem 
urządzeń wyposażenia warsztatowego, 
towarów zakupionych poprzez „kiosk 
osobowy” i „kiosk ciężarowy”, progra-
mów komputerowych, materiałów 
reklamowych i usług, motocykli, skute-
rów, akcesoriów motocyklowych oraz 
towarów wyprzedażowych. 
Asortyment zakupiony przez uczest-
ników akcji jest sumowany, a na jego 
bazie powstają rankingi prowadzone 
na podstawie realizacji planu. Najlepsi 
z poszczególnych klasyfikacji w dniach 
3 lub 4 grudnia wspólnie z Inter Cars 
udadzą się na tygodniową wyprawę do 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 
Nieco niżej sklasyfikowani w poszcze-
gólnych zestawieniach otrzymają raba-
ty na zakup wyposażenia warsztatowe-
go w Inter Cars. 

JAK OBLICZANE ZOSTAJĄ 
RANKINGI? 

Na potrzeby konkursu obowiązywać 
będą dwie klasyfikacje uczestników, 
uwzględniające ranking główny oraz 
ranking wzrostowy. Klienci przypisani 
w systemie sprzedażowym do rynku sa-
mochodów osobowych walczą w rankin-
gu głównym oraz wzrostowym. Klienci 
rynku pojazdów ciężarowych rywalizują 
tylko w ogólnopolskim rankingu wzro-
stowym. 
Uczestnicy promocji współzawodniczą 
ze sobą w celu osiągnięcia najlepszego 
rezultatu poprzez zajęcie miejsca pre-
miowanego w rankingu i uprawniającego 
do zdobycia nagrody. 
W rankingu głównym uczestnicy kon-
kursu pozycjonowani są na podstawie 
wartości zakupów netto obejmujących 
produkty z asortymentu konkursowego. 
Z kolei w rankingu wzrostowym klienci 
klasyfikowani są na podstawie wartości 
realizacji zakupów powyżej wyznaczone-
go minimalnego progu zakupowego. Każ-
dy uczestnik konkursu ma możliwość 
zdobycia nagrody wyłącznie w jednym 
rankingu – w przypadku zajęcia premio-
wanego miejsca w rankingu wzrosto-
wym, klient nie jest już brany pod uwagę 
w rankingu głównym. 
Dopuszczalne poziomy zakupów olejów 
oraz akumulatorów zaliczane do pozycjo-
nowania uczestnika w konkursie w ran-
kingach wynoszą odpowiednio – dla 
rynku samochodów osobowych 15% olej 
i 10% akumulatory oraz dla rynku cięża-
rowego – 20% oleje i 10% akumulatory.

O CO TOCZY SIĘ  
GRA? 

Nagrody w konkursie Express Klub są 
dwustopniowe. Najlepsi w poszczegól-
nych rankingach udadzą się z Inter Cars 
w tygodniową podróż do Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Na miejscu czeka 
ich wizyta w trzech emiratach, a w każ-
dym z nich pobyty w luksusowych ho-
telach. W Dubaju uczestnicy wycieczki 
zwiedzą m.in. najważniejsze atrakcje 
zarówno starej, jak i nowej części miasta 
– będą mieli więc niepowtarzalną oka-
zję poczuć przenikający się na każdym 
kroku powiew historii z niezwykłym 
rozwojem technologicznym, który w tym 
zakątku świata widoczny jest niemal 
wszędzie. Klienci Inter Cars będą mogli 
doświadczyć spektakularnych widoków 
z najwyższego budynku świata, Burj Kha-
lifa, a także zakosztować kolacji w berbe-
ryjskim stylu z orientalnymi potrawami 
w rolach głównych, przejechać się na 
wielbłądach oraz uczestniczyć w off-ro-
adzie po wydmach. 
Po szaleństwach w Dubaju uczestników 
wyjazdu czeka wyprawa do Abu Dhabi, 
a w nim m.in. zwiedzanie słynnego me-
czetu Szejka Zayeda i Pałacu Emiratów 
oraz udział w sportowym turnieju o Pu-
char Prezesa Inter Cars. Wypoczynek po 
licznych aktywnościach planowany jest 
w ekskluzywnym hotelu w emiracie Ras 
Al Khaimah. 
Dla uczestników, którzy w rankingach 
zajmą kolejne miejsca, przewidziane są 
nagrody finansowe w postaci rabatów 
na zakup urządzeń wyposażenia warsz-
tatowego dostępnych w ofercie Inter 
Cars. O wartości rabatu decyduje miejsce 
w rankingu. Szczegółowe informacje 
dotyczące całej promocji dostępne są dla 
każdego klienta w spersonalizowanej 
zakładce w Katalogu Online. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Z INTER CARS! 

AKTUALNOŚCI

DOOKOŁA 
ŚWIATA 

10

EGZOTYCZNE DESTYNACJE KUSZĄ TURYSTÓW Z CAŁEGO ŚWIATA, WABIĄC ICH SWOJĄ 
UNIKALNĄ KULTURĄ, HIPNOTYZUJĄCYMI WIDOKAMI I ATRAKCJAMI RODEM Z FILMÓW 
PRZYRODNICZYCH. DZIĘKI NOWEJ INICJATYWIE INTER CARS, WSZYSTKIE 
TE PRZYJEMNOŚCI BĘDĄ DOSTĘPNE DLA NASZYCH KLIENTÓW.

ZDJĘCIA ATRAKCJI 
WSZYSTKICH 

KIERUNKÓW NA
www.facebook.com/InterCarsOfficial/

RIO DE 
JANEIRO 

Klasa 
Standard 

Termin wyjazdu: 
MARZEC – KWIECIEŃ 
2020

BALI
Klasa 

Standard 
Termin wyjazdu: 
KWIECIEŃ – MAJ 
2020

W PROGRAMIE M.IN.:
-  pobyt w jednym z najpiękniejszych miast świata – Rio de Janeiro – wpisanym 

na listę UNESCO jako jeden z 7 nowych Cudów Świata;
-  zakwaterowanie w hotelu nieopodal słynnej plaży Copacabana;
-  wjazd na górę Corcovado z posągiem Chrystusa Zbawiciela i niewiarygodne 

widoki na miasto i ocean;
-  zapierająca dech w piersiach panorama najsłynniejszej plaży Copacabana 

z Głowy Cukru;
-  degustacja lokalnych specjałów, w tym świetne steki oraz lokalny alkohol 

cachaca; 
-  turniej siatkówki na Copacabanie;
-  wizyta w szkole samby, nauka tańca i zapoznanie się z realiami przygotowań 

do corocznego karnawału;
-  nauka przyrządzania znanego drinka – caipirinhi;
-  możliwość zobaczenia kultowego stadionu Maracana;
-  wypoczynek na plaży w gorących promieniach słońca;
-  wyselekcjonowane restauracje z lokalną kuchnią;
-  świetna zabawa w rytm latynoskiej muzyki.

W PROGRAMIE M.IN.:
-  wypoczynek w eleganckim hotelu w opcji all inclusive przy 

plaży; 
-  poznawanie uroków egzotycznej wyspy Bali, m.in. zachwycające 

pola ryżowe, zapierające dech w piersiach świątynie hindu-
istyczne, niezapomniane zachody słońca;

-  odkrywanie arcyciekawej kultury, m.in. pokazy tańca Kecak, 
lokalne rękodzieło, tradycyjne materiały batik;

-  spotkanie z fascynującą przyrodą tropikalną;
-  niesamowita dawka adrenaliny w trakcie wyjątkowego raftingu;
-  relaks w gorących źródłach z widokiem na górę Batur; 
-  turniej sportowy o puchar Prezesa Inter Cars; 
-  wyśmienita kuchnia balijska;
-  tematyczne kolacje i świetna zabawa w rytm muzyki.
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MAURITIUS
Klasa 

Biznes 
Termin wyjazdu: 
LUTY 2020

W PROGRAMIE M.IN.:
-  wypoczynek w luksusowym hotelu 5* w opcji all inclusive;
-  zwiedzanie tropikalnej wyspy Mauritius na wesoło z licznymi 

niespodziankami;
-  rejs katamaranem po krystalicznie czystych wodach Oceanu 

Indyjskiego;
-  możliwość snorkellingu i obserwacji delfinów;
-  turniej sportowy o puchar Prezesa Inter Cars; 
-  wyprawa do tropikalnego Parku Narodowego Chamarel;
-  kreolska lekcja gotowania oraz nauka tańca Sega; 
-  tematyczne kolacje i duża dawka dobrej zabawy w rytm muzyki.

REPUBLIKA 
POŁUDNIOWEJ 
AFRYKI 

Klasa 
Premium

Termin wyjazdu: 
LUTY – MARZEC 
2020

W PROGRAMIE M.IN.:
-  niezapomniane wrażenia w trakcie afrykańskiego safari w parku Pilanesberg  

– przy odrobinie szczęścia spotkać można „wielką piątkę”; 
-  zakwaterowanie w luksusowym, klimatycznym obiekcie lodge w stylu afrykańskim; 
-  wizyta w jednym z najpiękniejszych miast świata – Kapsztadzie; zwiedzanie miasta, 

w tym wjazd na Górę Stołową i zapierające dech w piersiach widoki;
-  wyprawa na najbardziej na południe wysunięty punkt kontynentu afrykańskiego  

– Przylądek Dobrej Nadziei;
-  wizyta na Boulders Beach i spotkanie z żyjącymi tam pingwinami;
-  wyjazd do słynnych winnic i degustacja wyśmienitych południowoafrykańskich win; 
-  eleganckie kolacje z doskonałymi potrawami z dziczyzny oraz owoców morza;
-  zakwaterowanie w luksusowym hotelu, w najpiękniejszej dzielnicy Kapsztadu  

- Victoria & Alfred Waterfront.

WIĘCEJ INFORMACJI 
O DOOKOŁA ŚWIATA NA

  www.intercars.com.pl/dookolaswiata

*Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia modyfikacji w proponowanych 
atrakcjach oraz terminie i długości trwania wyjazdu
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W POŁOWIE LUTEGO 
WYSTARTOWAŁA NOWA 
AKCJA SKIEROWANA DO 
KLIENTÓW INTER CARS. 

KONTRAHENCI ZAPROSZENI 
DO TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

W ZAMIAN ZA SWOJE 
ZAANGAŻOWANIE BĘDĄ 
MIELI OKAZJĘ PRZEŻYĆ 

NIESAMOWITE DWA 
DNI, KTÓRYCH GŁÓWNĄ 

ATRAKCJĄ BĘDZIE JAZDA 
SAMOCHODAMI NA CO 

DZIEŃ NIEDOSTĘPNYMI DLA 
PRZECIĘTNYCH OSÓB.

Są szybkie, piękne i nieprzyzwoicie drogie. 
Ich widok u każdego fana motoryzacji 
powoduje szybsze bicie serca. Zaprojekto-
wane zostały w taki sposób, aby kierowca, 
który usiądzie za ich sterami, mógł czerpać 
maksymalną radość i frajdę z jazdy. Mowa 
oczywiście o supersamochodach, które 
zrzeszone są w Supercar Club.
Inter Cars wspólnie z tym prestiżowym klu-
bem postanowił zorganizować akcję, w któ-
rej nagrodą główną będą niezapomniane 
dwa dni spędzone za kierownicą tychże 
elitarnych pojazdów. Promocja wystartowa-
ła na początku lutego i potrwa aż do końca 
sierpnia. Najlepsi klienci, którzy wykażą się 
największym zaangażowaniem, będą mieli 
okazję pojechać wspólnie z dystrybutorem 
w malowniczy region kraju, gdzie sprawdzą 
możliwości supersamochodów.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu podzieleni 
zostaną na trzy grupy (Platyna, Gold i Silver), 
według miejsc zajmowanych w rankingach. 
Im wyższą lokatę zajmą w klasyfikacji ge-
neralnej, tym lepszymi samochodami będą 
mieli przyjemność jeździć w okolicach Kar-
pacza. Finał akcji już pod koniec sierpnia! 

AKTUALNOŚCI
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SUPERCARY PRZYPISANE DO 
POSZCZEGÓLNYCH GRUP: 
GRUPA PLATYNA SUPERCARS:
• Lamborghini Aventador
• Ferrari F12 Berlinetta
• McLaren 570
• Porsche 911 Turbo S
• Audi R8 V10 Spyder

GRUPA GOLD SUPERCARS: 
• Lamborghini Hurican
• Ferrari 488 Spider
• McLaren MP4 -12C
• Ferrari Portofino
• Bentley Continental GT NEW

GRUPA SILVER SUPERCARS: 
• Ferrari California
• Nissan GTR 2018
• Chevrolet Corvette
• Aston Martin Db9 
• Maserati GranCabrio

WSZYSTKIE SAMOCHODY 
BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI 

ZOBACZYSZ NA
www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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Firma specjalizuje się w produkcji 
wysokiej jakości opon do samo-
chodów osobowych (PCR), opon 
radialnych do lekkich ciężarówek 
R17.5’ i R19.5’ (LTR) oraz opon do 
samochodów ciężarowych i auto-
busów (TBR).
Shandong LingLong Tire Co., 
Ltd. jest wiodącym oponiarskim 
przedsiębiorstwem przemysło-
wym na rynku chińskim, które 
utworzyło bazy produkcyjne 
w kilku chińskich miastach 
(Zhaoyuan, Dezhou, Liuzhou) oraz 
w Tajlandii. W sierpniu 2018 roku 
LingLong ogłosił, że w Serbii po-
wstaje kolejna fabryka produkcyj-
na poza granicami Chin. Ponadto, 
LingLong posiada swoje centra 
ds. Badań i Rozwoju w chińskiej 
prowincji Zhaoyuan, w Pekinie 
i Ameryce Płn. Firma posiada 
również Biuro ds. Testów w Euro-
pie, założone w celu rozwoju naj-
nowocześniejszych technologii. 

Produkty firmy LingLong są 
sprzedawane do ponad 180 krajów 
i regionów. Są one akceptowane 
przez prawie 60 producentów po-
jazdów, również klasy premium.

Firma Shandong LingLong Tire 
Co., Ltd. produkuje opony pod 
wieloma markami, między 
innymi CrossWind oraz LingLong, 
które są dostępne w ofercie Inter 
Cars. Marka CrossWind oferuje 
opony ciężarowe i autobusowe, 
a LingLong opony rolnicze 
i przemysłowe. Wysoka jakość 
produktów gwarantuje klientom 
bezpieczeństwo, komfort oraz 
dobre przebiegi. W gamie opon 
ciężarowych znajdziemy zarówno 
opony dalekobieżne, regionalne, 
budowlane, a także zimowe. 
Każdy klient może dopasować 
oponę do potrzeb swojej floty.

ZAŁOŻONA W 1975 ROKU FIRMA SHANDONG 
LINGLONG TIRE CO., LTD. TO WYSPECJALIZOWANY 
I PRODUKUJĄCY NA SZEROKĄ SKALĘ PRODUCENT 
OPON NASTAWIONY NA TECHNOLOGIĘ I WYSOKĄ 
WYDAJNOŚĆ. 

CHIŃSKA 
OFENSYWA 

CIĘŻAROWE PROMOCJE 

INTER CARS
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KATALOG ONLINE 
KATALOG ONLINE TO STALE ROZWIJAJĄCE SIĘ I KONSEKWENTNIE UNOWOCZEŚNIANIE 
NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE PRACĘ KAŻDEMU KORZYSTAJĄCEMU Z NIEGO 
WARSZTATOWCOWI. W PIERWSZYM KWARTALE 2019 ROKU WPROWADZONYCH ZOSTAŁO 
DO NIEGO SZEREG ZMIAN, KTÓRE W PRZEWAŻAJĄCEJ CZĘŚCI ZGŁOSZONE ZOSTAŁY 
PRZEZ KORZYSTAJĄCYCH Z NIEGO UŻYTKOWNIKÓW. 

AKTUALNOŚCI

– NOWOŚCI W PROGRAMIE! 

PONIŻEJ NAJWAŻNIEJSZE 
TEGOROCZNE MODERNIZACJE 
W KATALOGU ONLINE. 

16

1. Zmiana widoku panelu 
głównego Katalogu Online. 
Wprowadzono m.in. pasek 
„Szybki dostęp” oraz „Ustawie-
nia” w menu głównym. 
Na nowo pogrupowane zostały 
także wszystkie kafelki.

2. Zdjęcie towaru w „Wycenie” 
jako opcja. Od tej pory klienci 
przy tworzeniu wyceny mogą 
posiłkować się zdjęciami pro-
duktu. Mają także możliwość 
zrezygnowania z tej funkcji.

O WSZYSTKICH ZALETACH KATALOGU ONLINE CZYTAJ NA
www.truck.intercars.com.pl/pl/oprogramowanie/ic-katalog-online/
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3. Wprowadzenie 
w Katalogu Online 
znacznika dodania 
towaru do „Oferty” 
i „Wyceny”

6. W widoku „Pełnej 
oferty” dodano 
wyszukiwarkę 
piór wycieraczek 
i płynów do spry-
skiwaczy

7. Wprowadzono 
dokładniejszy opis 
korzyści osiąga-
nej przez klienta 
biorącego udział 
w programie Pre-
miaCash.

4. Formatkę  „Wy-
posażenie Warsz-
tatów” rozbudo-
wano o dodatkowe 
produkty

8. Dodano kolorowy (żółty) znacznik 
dla towarów, na które okres oczeki-
wania wynosi dłużej niż dwa dni.

9. Wprowadzo-
no możliwość 
wysłania komu-
nikatów alarmo-
wych do klientów 10. Pokazano 

w nowej formie 
realizację umów 
Biznes Partner

5. Dodano 
wyszukiwa-
nie „Chemii 
warsztatowej”
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Do tej pory autoryzacja dla serwisu  
Q-Service Truck Sp. z o.o. obejmowała 
skrzynie manualne i zautomatyzowane 
ciężarowe. W 2018 roku otrzymaliśmy 
autoryzację na skrzynie automatyczne 
do samochodów osobowych i wreszcie 
teraz, na skrzynie automatyczne do 
samochodów ciężarowych z serii ECO-
MAT. Mamy pełne portfolio możliwości 

naprawy tych skrzyń, a kwintesencją 
wszystkich posiadanych autoryzacji 
jest uzbrojenie naszego największego 
i najpotężniejszego narzędzia, czyli sta-
nowiska prób w możliwość testowania 
i naprawiania skrzyń biegów. Dotych-
czas hamownia  nie pracowała na peł-
nych obrotach. W tym momencie mamy 
o wiele większe spektrum jej działania, 
a autoryzacja na automatyczne skrzynie 
biegów do ciężarówek otwiera drzwi do 
dalszego rozwoju i oferowania klientom 
jeszcze pełniejszego zakresu napraw.

ZF od wielu lat kładzie duży nacisk na 
rozwój skrzyń automatycznych do po-
jazdów ciężarowych i autobusów, zazna-
czając, że to core business firmy i jedna 
z gałęzi, w której planuje się niezwykle 
dynamiczny rozwój. Przyjęta przez nas 
w 2013 roku strategia zakładała zdobycie 
podstawowych autoryzacji i stopniowe 
rozszerzanie ich o kolejne tak, żeby wy-

nieść serwis na jeszcze wyższy poziom. 
Tak właśnie działamy i realizujemy zało-
żone przez nas cele, w których przyglą-
damy się już… kolejnym autoryzacjom. 
W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy 
bowiem uzyskać autoryzacje choćby na 
autobusy miejskie, pojazdy budowlane 
czy z segmentu agro. 

Już teraz możemy pochwalić się bardzo 
profesjonalnym zakresem działań.  
Co ważne, pozyskanej wiedzy nie trzy-
mamy wyłącznie dla siebie, ale chętnie 
przekazujemy ją dalej do serwisów 
zrzeszonych w sieci Q-Service Truck. 
Obecnie na palcach jednej ręki policzyć 
można warsztaty, które wykonują na-
prawy automatycznych skrzyń ZF do 
samochodów ciężarowych. Dlaczego tak 
mało? Bo nie mają narzędzia takiego 
jak hamownia, bez którego skrzyni nie 
da się dobrze zdiagnozować, a później 
naprawić. Nie mają też wiedzy na temat 
tych skrzyń, którą my – jako serwis 
– posiadamy. Z jednej strony jest to dla 
nas ogromne wyzwanie, ale też nobili-
tacja i potwierdzenie drogi współpracy 
Inter Cars z całą grupą ZF. Jest to dowód 
na to, że zaufanie, którym 
kilka lat temu obda-
rzyły się obie firmy, 
procentuje i przy-
nosi korzyści 
każdej ze stron. 
Składają się na 
nią nie tylko 
dystrybucja 
części, ale też 
stojący na naj-
wyższym pozio-
mie serwis oraz 
wiedza, którą może-
my przekazywać da-
lej. Dzięki temu Inter 

Cars nie sprzedaje tylko części, ale całe 
know-how – pomoc i usługę. My z kolei 
jako Q-Service Truck Sp. z o.o., jesteśmy 
zależni, będąc jednocześnie… niezależ-
nymi. Zależymy od naszej firmy-matki, 
a więc Inter Cars, jednocześnie jednak 
dajemy więcej niż tylko wiedzę na temat 
części skrzyniowych.

Podpisanie autoryzacji i jej otrzymanie 
oznacza, że oficjalnie możemy przyjmo-
wać do naprawy automatyczne skrzynie 
biegów do samochodów ciężarowych. 
Ze względu na nasze doświadczenie, 
możliwości oraz bank wiedzy jaki otrzy-
maliśmy bezpośrednio od ZF, mogliby-
śmy naprawiać te skrzynie właściwie 
już dziś, ale chcemy przejść najpierw 
profesjonalne szkolenie, które w najbliż-
szych tygodniach czeka nas w fabryce 
w Niemczech i zdobyć niezbędną prak-
tykę, tak żeby w momencie, w którym 
zdecydujemy się przyjmować klientów, 
wiedzieć, działać i umieć przekazywać 
dalej zdobytą wiedzę. 

OD STYCZNIA 2019 ROKU SPÓŁKA Q-SERVICE TRUCK 
Z CZOSNOWA DYSPONUJE ROZSZERZONĄ AUTORYZACJĄ 
ZF O AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW DO POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH Z RODZINY ECOMAT. SĄ TO SKRZYNIE 
PRODUKOWANE OD LAT 90., TYPOWO AUTOMATYCZNE, 
MONTOWANE W APLIKACJACH SPECJALNYCH, CZYLI 
ŚMIECIARKACH, POJAZDACH LEŚNYCH, POJAZDACH 
ASENIZACYJNYCH, WOJSKOWYCH ITP. – WIĘCEJ 
W ROZMOWIE Z ADAMEM FĄK, MANAGEREM SERWISU. 

NOWA AUTORYZACJA DLA 
Q-SERVICE TRUCK SP. Z O.O.

Adam Fąk, ma-
nager serwisu 
Q-Service Truck 
Sp. z o.o. 
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PROGRAM POWSTAŁ PO TO, ABY USPRAWNIĆ 
KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY KLIENTEM 
BIO SERVICE ORAZ OPERATOREM 
LOGISTYCZNYM, W TYM PRZYPADKU 
DEDYKOWANĄ FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY. 

Dzięki programowi BS 
BIO nastąpiła auto-
matyzacja tworzenia 
zgłoszeń oraz ujedno-
licenie ich składania. 
Po wprowadzeniu 
zgłoszenia klient 
otrzyma jego numer. 
Przy każdej zmianie 
statusu zamówienia, zmie-
ni się nazwa na: zgłoszenie 
utworzone, nowe, ocze-
kujące na potwierdzenie, 
przyjęte, zrealizowane oraz 
odrzucone. Niniejszy program umożliwił 
zawarcie różnych usług w jednym miej-
scu, bez konieczności przelogowywania 
się do innych aplikacji. Takie rozwiązanie 
zostało stworzone w celu uproszczenia 
procesu odbioru odpadów, a także szyb-
kiej realizacji otrzymanych zgłoszeń. 
Jak to wygląda w praktyce?
Każdy klient, który ma podpisaną umowę 
w Bio Service ma automatyczny dostęp 
do BS BIO. Po zalogowaniu się do pro-
gramu BS BIO klient tworzy zgłoszenie 
w celu zamówienia usługi odebrania 

odpadów z warsztatu. 
Wybiera kody odpadów 
z listy rozwijalnej. 
Każdy kod odpadu, 
wpisany w zgłoszeniu, 
w sposób opisowy 
podaje czego dotyczy 

(kody odpadów odpo-
wiadają kodom na po-

jemnikach, które znajdują 
się w warsztacie klienta).

W oknie ilość/kilogramy klient 
wpisuje orientacyjną wagę danego 
kodu, który jest do odebrania. Cena 

utylizacji za wpisaną ilość oddawanego 
odpadu przypisuje się automatycznie. 
Taką czynność powtarzamy tyle razy,  
ile mamy do oddania odpadów według 
tabeli  kodów odpadów. 
System automatycznie podlicza koszty 
odbioru odpadów. Jeśli na zgłoszeniu 
są odpady podlegające zapłacie, system 
przelicza dane i  pokazuje kwotę, jaką 
trzeba będzie zapłacić operatorowi. 
Jeżeli zostały wprowadzone wszystkie 
kody, które warsztat chce, aby zostały 
odebrane, akceptujemy zgłoszenie przez 

kliknięcie przycisku ZGŁOŚ. 
Zgłoszenie automatycznie 

przekierowywane jest do 
operatora logistycznego 

oraz nadawany jest mu 
numer zamówienia 

i status, a zgłoszenie 
jest zapisywane w ar-

chiwum.
Zgłoszenie pojawia 

się u operatora, 

który podejmuje je i odpowiada klientowi, 
podając termin, w którym  przyjedzie 
w celu odebrania odpadu. Oczywiście 
wszystkie dokumenty oraz informacje 
dotyczące odebranych odpadów będą 
archiwizowane w formie elektronicznej 
i widoczne przez obie strony.
W systemie oprócz zgłaszania odpadów 
oferujemy również doradztwo w zakresie 
ochrony środowiska. Lista usług wraz 
z cennikiem dostępna jest w zakładce 
Usługa BIO. Klienci korzystający z niego 
mogą zamówić konkretną usługę, m.in. 
pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
raport KOBiZE, pozwolenie na wprowa-
dzanie gazów i pyłów do powietrza lub 
wypełnienie wniosku o nadanie BDO.

Dodatkowo kolejną wartą uwagi opcją 
programu jest możliwość wygenerowa-
nia wzoru sprawozdania z gospodarowa-
nia odpadami, tak aby klienci otrzymali 
gotowy raport do złożenia w urzędzie.

Program jest cały czas aktualizowany 
i na obecną chwilę trwają prace nad 
wprowadzeniem do niego innych usług, 
m.in. zamówienia przeprowadzenia 
audytu energetycznego oraz profesjonal-
nego ekspresu do kawy. 

Więcej informacji jest dostępnych na 
stronie Bio Service –  bio-service.pl, któ-
ra zawiera m.in. wiadomości na temat 
zbiórki zużytych akumulatorów, przepra-
cowanego oleju oraz pozostałych usług 
oferowanych przez Bio Service. Zaprasza-
my do jej odwiedzenia oraz zapoznania 
się naszą ofertą.

BS BIO 

Wojciech Kopacz, 
menadżer Projek-
tu Bio Service 

PROGRAM DO OBSŁUGI GOSPODARKI ODPADAMI 
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Wywodząca się z Holandii KaWe od 
początku swojej działalności – a więc 
od blisko 50 lat – zajmuje się produkcją 
części samochodowych. Specjalizuje 
się w technologii tarcia i jest jednym 
z czołowych producentów zajmujących 
się materiałami ciernymi, działającymi 
m.in. w segmentach maszyn rolniczych 
i budowlanych.  

KaWe zajmuje się głównie układem prze-
niesienia napędu. Firma ma w swojej 
ofercie m.in. sprzęgło kompletne, docisk 
sprzęgła oraz kompletną tarczę. Zajmu-
je się również produkowaniem części 
łożysk oporowych sprzęgła, łożysk opo-
rowych, wysprzęglika centralnego oraz 
koła zamachowego. 

CO WYRÓŻNIA KAWE 
SPOŚRÓD INNYCH 
PRODUCENTÓW?
-  szeroka gama produktów do ciągni-

ków rolniczych. Wszystkie elementy 
dostarczane są szybko i bezpośrednio 
z magazynu; 

-  własny zespół ds. jakości i rozwoju 
oferujący innowacyjne rozwiązania 
ukierunkowane na klienta; 

-  elastyczność szczególnie widoczna 
w zakładzie produkcyjnym KaWe 
w Raalte, w którym istnieje możliwość 
produkcji sprzęgieł w najbardziej 
wydajny sposób. Ponieważ firma kon-
troluje cały proces produkcji, może 
zaoferować niestandardowe rozwią-
zania w najkrótszym możliwym cza-
sie, a elementy sprzęgła zaplanować 
i wdrożyć do produkcji praktycznie 
natychmiast. 

Wszystkie elementy sprzęgła wyprodu-
kowane przez KaWe dystrybuowane są 
do około pięćdziesięciu krajów na świe-
cie. W Polsce dostępne są w ofercie Inter 
Cars. Cały asortyment opracowywany 
jest, produkowany i testowany w zakła-

dzie produkcyjnym w Raalte. Procesy te 
spełniają najwyższe europejskie stan-
dardy jakości i posiadają certyfikat ISO 
9001 wydany przez TüV Netherlands.

JAK TO POWSTAJE? 
Proces rozwoju rozpoczyna się od za-
projektowania poszczególnych kompo-
nentów wykorzystywanych później do 
produkcji kompletnego sprzęgła – za tę 
czynność odpowiada zespół ds. jakości 
i rozwoju. Później następuje ścisła oce-
na i wybór potencjalnych dostawców 
komponentów. W tym celu KaWe ściśle 
współpracuje z niezależnym laborato-
rium motoryzacyjnym w Detroit, gdzie 
opracowywane są i testowane przyjazne 
dla środowiska materiały cierne i okła-
dziny wolne od ołowiu, kadmu, rtęci czy 
innych metali ciężkich. 

Kolejnym krokiem w procesie jest pro-
dukcja komponentów przez podwyko-
nawców. Po ich dotarciu do fabryki są 
one poddawane dokładnej procedurze 
kontroli jakości (QC). Montaż komponen-
tów w produktach końcowych takich 
jak pokrywy sprzęgieł i tarcze odbywa 
się w fabryce w Raalte. Następnie są one 
poddawane ostatecznej kontroli jakości 
i dopiero po ich pozytywnej weryfikacji 
trafiają w ręce klientów. 

OD NIEDAWNA W OFERCIE INTER CARS 
DEDYKOWANEJ RYNKOWI AGRO KLIENCI MOGĄ 
ZNALEŹĆ NOWEGO DOSTAWCĘ, HOLENDERSKĄ 
FIRMĘ KAWE, KTÓRA DOSTARCZA M.IN. WYSOKIEJ 
JAKOŚCI SPRZĘGŁA DO MASZYN ROLNICZYCH. 

NOWY DOSTAWCA 
SPRZĘGIEŁ 
NA RYNEK AGRO 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
2904N KW
3472 KW
8096 KW
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Piotr Filipiuk, 
Specjalista ds. 
Produktu 
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BorgWarner to amerykański dostawca 
komponentów i części dla przemysłu 
motoryzacyjnego na całym świecie. 
Znany jest przede wszystkim z produkcji 
wiskoz i wiatraków. Firma posiada 60 
zakładów produkcyjnych w 18 krajach 
i zapewnia komponenty układu chło-
dzenia do pojazdów rolniczych i maszyn 
budowlanych. Ściśle dopasowane pro-
cesy, doskonałość produkcji i szybkie 
wdrożenie sprawiają, że BorgWarner jest 
jednym z niekwestionowanych liderów 
rynku. 

Zarządzanie przepływem powietrza 
odgrywa kluczową rolę w chłodzeniu sil-
nika. Nowe funkcje obejmują ulepszoną 
aerodynamikę i trwałość w tym samym 
lekkim opakowaniu. Wykorzystanie 
metod projektowania skoncentrowanych 
na technologiach takich jak FEA, CFD 
i MoldFlow™, optymalizuje wydajność 
i niezawodność. Konstrukcja łopatki pro-
wadzącej BorgWarner zapewnia zopty-
malizowany potencjał przepływu powie-
trza dzięki światowej klasy ulepszeniom 
wydajności i unikalnej konstrukcji dy-
fuzora, wymagającej niższego momentu 
obrotowego niż wentylatory pracujące 
w tradycyjnej osłonie, co przekłada się 
z kolei na większą moc kół.

BorgWarner produkuje napędy wentyla-
torów lepkościowych i wentylatorów sil-
nikowych, które są używane w szerokiej 
gamie pojazdów użytkowych od 1 tony 
do 49 ton. Napędy wentylatorów lepkoś- 
ciowych oferują najnowsze innowacje 
techniczne, w tym w pełni modulowane, 
ekonomiczne napędy wentylatorów, któ-
re sterują prędkością wentylatora wprost 
proporcjonalnie do potrzeb chłodzenia 
silnika. Są ekonomicznym wyborem dla 
wydajności i cichej pracy.

Polimerowe wentylatory chłodzące 
BorgWarner obejmują zarówno zopty-

malizowane wentylatory osiowe i wen-
tylatory pierścieniowe dla określonych 
instalacji, jak i nowe konstrukcje hybry-
dowe, które zaspokajają przyszłe zapo-
trzebowanie na chłodzenie. Wentylatory 
BorgWarner zapewniają do 15% większy 
przepływ powietrza i o 15% mniejszą 
wagę niż konkurencyjne produkty.

Napęd wentylatora jest sterowany przez 
moduł sterujący silnika w celu precy-
zyjnej modulacji prędkości wentylatora. 
Napędy wentylatorów Visctronic zapew-

niają lepsze chłodzenie silnika i lepszą 
oszczędność paliwa przy minimalnych 
stratach pasożytniczych.

SZEROKA OFERTA PRODUKTÓW DLA RYNKU AGRO STALE SIĘ POWIĘKSZA. NIEDAWNO 
DO ASORTYMENTU DLA SEGMENTU ROLNICZEGO DOŁĄCZYŁA KOLEJNA MARKA, 
BORGWARNER. JEJ PRODUKTY – SPRZĘGŁA WISKOTYCZNE I WIATRAKI – DOSTĘPNE SĄ 
JUŻ W OFERCIE INTER CARS. 

SPRZĘGŁA WISKOTYCZNE OD 
BORGWARNER W INTER CARS 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
312867
20004206
20003308

BORGWARNER UŻYWANY JEST 
W MASZYNACH ROLNICZYCH 
I BUDOWLANYCH NA PIERWSZY 
MONTAŻ.

AGRO

Mateusz Jabłoń-
ski, kierownik 
zespołu Agro 
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Galaxy Multi Tough – opona z zastoso-
waniem przemysłowym, bardzo dobrze 
spisująca się na utwardzanych powierzch-

niach. Bieżnik zapewnia dobrą 
trakcję podczas poruszania 
się maszyny w przód oraz tył, 
a jego ułożenie zapewnia dłu-
gie przebiegi oraz płynność 
jazdy, dzięki czemu opona 
sprawdza się w użytkowaniu 
zarówno po drodze, jak 
i poza nią. Radialna budowa 
opony sprawia, że porusza-
nie się w każdych warunkach 
jest bardzo komfortowe.

Galaxy Work Master – opona z zastosowaniem 
przemysłowym, znakomicie sprawdzająca się 
w warunkach wymagających wysokiej trakcji 

np. na grząskich podłożach. Układ 
żeber bieżnika został zaprojekto-
wany tak, aby zapewniać dobre 
samooczyszczanie się opony 
na każdym podłożu. „Prze-
mysłowa” mieszanka gumy 
użyta w produkcji opony oraz 
poszerzany w środkowej części 
opony bieżnik zapewniają jej 
wydłużony czas eksploatacji. 

Galaxy Super Industrial Lug – opona z zasto-
sowaniem przemysłowym, klasyczny bieżnik 
z przeznaczeniem do koparek czy koparko-łado-

warek. Opona została zaprojektowa-
na tak, aby łączyć wytrzymałość 
z możliwością pracy w każdych 
warunkach. Duża ilość gumy 
w środkowej części bieżnika 
zapewnia długie przebiegi 
opony, a jodła na barkach 
opony przekłada się na dobrą 
trakcję. Produkt wybierany 
przez czołowych producentów 
maszyn przemysłowych jako 
ogumienie na pierwszy montaż. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Galaxy specjalizuje się głównie w opo-
nach przemysłowych. Gama obejmuje 
ok. 30 bieżników z zastosowaniem 
w przemyśle oraz ok. 30 bieżników OTR. 
Wraz ze wzrostem popularności marki 
w Stanach Zjednoczonych podjęta zosta-
ła decyzja o wprowadzeniu oferty opon 
rolniczych uzupełniając potrzeby rynku 
w zakresie ogumienia radialnego, a tak-
że podstawowej gamy opon diagonal-
nych. Opony radialne na profil 85, a tak-
że na profil 70, pokrywają znaczną część 

zapotrzebowania na opony o równole-
głym typie budowy kordu. Każdy z bież-
ników przemysłowych oraz rolniczych 
zaprojektowanych przez Galaxy spełnia 
określone potrzeby konsumentów korzy-
stających z danego wzoru w określonych 
warunkach, czasem na bardzo wymaga-
jących podłożach. Przykładem może być 
model Work Master dobrze sprawdzający 
się w użytkowaniu drogowym, a także 
zapewniającym dobrą trakcję na grzą-
skim podłożu.

Marka Galaxy zyskała uznanie w wielu 
europejskich krajach, między innymi 
w Niemczech, Francji, Włoszech czy 
Anglii. Czołowi producenci maszyn 
budowlanych typu skid steer wybrali na 
pierwszy montaż modele takie jak Hulk 
czy Beefy Baby. Markę Galaxy wybrało 
również JCB, czy CNH. Na rynku pol-
skim Inter Cars jako pierwszy wprowa-
dza pełną gamę produktów rolniczych 
oraz przemysłowych dostępnych w ofer-
cie Galaxy. 

GALAXY 
GALAXY JAKO MARKA NALEŻY DO GRUPY ALLIANCE TIRE COMPANY (ATG), ZAŁOŻONEJ 
W 1950 ROKU. SAMA MARKA GALAXY POWSTAŁA W 1989 W STANACH ZJEDNOCZONYCH, 
A OBECNIE PRODUKUJE OPONY W DWÓCH NOWOCZESNYCH FABRYKACH W INDIACH, 
GDZIE PODDAWANE SĄ ONE STAŁEJ KONTROLI. W 2016 ROKU GRUPA ATG PRZEJĘTA 
ZOSTAŁA PRZEZ JAPOŃSKI KONCERN YOKOHAMA. 

AGRO
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NOWOŚCI OD

NA 2019 ROK
FEBER ROZSZERZA SWOJE PORTFOLIO O NOWE PRAKTYCZNE 
ROZWIĄZANIA W POJAZDACH DO TRANSPORTU ZŁOMU.

FEBERA 
Łukasz Toboła, 
kierownik 
Działu Handlowego 
Feber Sp.z o.o.

Jednym z innowacyjnych zastosowań 
sieradzkiej spółki jest naczepa o kuba-
turze 44m³. Wyprodukowana na krót-
szej, 8,5-metrowej ramie ze stali Strenx 
700 i z podłogą o długości 8377 mm, 
pozwala na uzyskanie masy własnej po-
jazdu 7 230 kg w standardowej specyfi-
kacji. Należy wspomnieć, że zastosowa-
nie lekkich, aluminiowych rozwiązań 
umożliwi zredukowanie tej wagi nawet 
o 450 kg.

Kolejne dwie nowości w tym segmencie 
pojazdów Febera to nowe typy tylnego 
zamknięcia. Pierwsza z nich to klapa 
podnoszona i opuszczana hydraulicz-
nie, dostępna w wersji z podnoszeniem 
automatycznym podczas kiprowania 
oraz ze sterowaniem niezależnym przy 
pomocy pilota. Klapa hydrauliczna 
w transporcie złomu znacznie poprawia 
bezpieczeństwo oraz komfort pracy 
kierowcy, a także daje możliwość trans-
portu palet, niedostępną przy konwen-
cjonalnej klapie. Klapa hydrauliczna 
przydatna jest również w sytuacjach, 
gdy opuszczanie pojazdu podczas rozła-
dunku jest zabronione.

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem 
w naczepie do złomu są klapo-drzwi, 
które również zwiększają spektrum 
przewożonych produktów, przede 
wszystkim o materiały drobne, które 
można rozładowywać wykorzystując 
funkcję klapy. Funkcja drzwi sprawdza 
się natomiast przy rozładunku złomu 
o dużych gabarytach oraz w transporcie 
palet.





jak nasza stacja paliw, która nie tylko 
zasila w paliwo nasze pojazdy flotowe, 
ale też każdego indywidualnego klienta. 
W warsztacie od samego początku zaj-
mowaliśmy się głównie naprawą  
MAN-ów, później portfolio to rozszerza-
ło się o kolejne marki i dziś jesteśmy 
w stanie zająć się właściwie każdym 
samochodem ciężarowym oraz naczepą. 
Ciągły rozwój firmy i jej przekształce-
nia zmusiły nas do utworzenia innych 
jednostek o różnym profilu działalności. 
Efektem tego staliśmy się jedną firmą 
rodzinną zatrudniającą 50 pracowników.

OD JAK DAWNA PANA 
SERWIS NALEŻY DO 
SIECI Q-SERVICE TRUCK?
Kilka lat temu do sieci zrzeszyć chciał nas 
Opoltrans i byliśmy bardzo blisko tego 
„transferu”. Ostatecznie jednak nie doszło 
do niego, a zakusy czynione przez przed-
stawicieli oraz jednego z dyrektorów  
Inter Cars okazały się na tyle skuteczne,  
że dołączyliśmy do Q-Service Truck. 

Oficjalnie członkami sieci zostaliśmy 
1 stycznia 2019 roku, przygotowania, 
wdrożenie i uzyskanie autoryzacji trwa-
ły jednak blisko dwa lata. 

CZY WCZEŚNIEJ, PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO 
SIECI, WSPÓŁPRACOWAŁ 
PAN W JAKIŚ SPOSÓB 
Z Q-SERVICE TRUCK?
Zdobycie autoryzacji i wdrożenie całego 
procesu pozwalającego na dołączenie 
do Q-Service Truck to już swego rodzaju 
współpraca z siecią. Na pewno jednym 
z jej przejawów jest też możliwość 
wcześniejszego poznania niektórych jej 
członków, choćby na  spotkaniach regio-
nalnych czy rocznych. W tym roku nie 
mogliśmy niestety wziąć udziału w gali 
Q-Service Truck w Arłamowie, mamy 
jednak nadzieję, że w kolejnym – już 
jako pełnoprawni członkowie sieci 
– będziemy mieli możliwość zacie-
śnienia współpracy i poznania innych 
członków QST. 

DOBRA OPINIA O FIRMIE 
TO POŁOWA SUKCESU 

W TRANSPORCIE FUNKCJONUJE JUŻ PONAD TRZY DEKADY. ZACZYNAŁ OD FIRMY 
TRANSPORTOWEJ, PRZY KTÓREJ NIEMAL OD POCZĄTKU WYRÓSŁ WARSZTAT SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH, A W KOLEJNYCH LATACH STACJA PALIW. O HISTORII PRZEDSIĘBIORSTWA, 
PRZYSTĄPIENIU SERWISU DO Q-SERVICE TRUCK I PLANACH NA PRZYSZŁOŚĆ MÓWI TADEUSZ KŁOS, 
PRZEDSIĘBIORCA Z MUROWANEJ GOŚLINY. 

JAKIE SĄ POCZĄTKI 
DZIAŁALNOŚCI FIRMY? 
W 1978 roku ukończyłem szkołę jako 
mechanik samochodów ciężarowych 
i rozpocząłem pracę kierowcy samocho-
du ciężarowego w jednostce gospodarki 
uspołecznionej w Poznaniu. Po ośmiu 
latach zrealizowałem swoje marzenia 
o własnej działalności i w 1986 roku 
wraz z żoną Zdzisławą założyliśmy 
firmę transportową. Na początku dys-
ponowaliśmy jednym samochodem, 
Skodą RTO, kupioną za pieniądze ślubne. 
Z czasem flota rozrastała się, a obecnie 
dysponujemy 25 ciężarówkami. Rów-
nolegle do rozwoju firmy zwiększyło 
się zapotrzebowanie na własnych me-
chaników, stąd potrzeba utworzenia 
serwisu, który funkcjonuje od ponad 
ćwierć wieku. Jeden z mechaników jest 
zresztą moim pracownikiem od pierw-
szego dnia założenia serwisu. Obie firmy 
– transportowa i serwis – uzupełniają 
się więc wzajemnie i koegzystują w tym 
samym środowisku. Podobnie zresztą 
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JAKIE KORZYŚCI 
DLA SERWISU PŁYNĄ 
Z PRZYNALEŻNOŚCI 
DO Q-SERVICE TRUCK? 
ZARÓWNO DLA 
WARSZTATU, JAK 
I JEGO KLIENTÓW? 
Jesteśmy dumni z tego, że nasz serwis 
należy do Q-Service Truck. To ogromna 
nobilitacja i wyróżnienie znaleźć się 
w tak prestiżowym gronie. Bezpośrednią 
korzyścią dla serwisu jest m.in. możli-
wość dodatkowych szkoleń organizowa-
nych przez Inter Cars tylko dla członków 
sieci. Poszerzamy dzięki temu swoją 
wiedzę, którą – wskutek stałego rozwoju 
branży – stale musimy pogłębiać. Ko-
lejna korzyść to ścisła współpraca z in-
nymi zrzeszonymi w sieci warsztatami 
i możliwość wymiany doświadczeń. 
Mając również firmę transportową ko-
rzystamy na tym podwójnie. W przy-
padku awarii auta mojej floty „w trasie” 
mogą być one naprawione w warsz-
tatach Q-Service Truck, dzięki temu 
mamy pewność, że trafią one w dobre 
ręce. Przynależność do sieci to ponad-
to większa rozpoznawalność samego 
serwisu oraz podniesienie jego jakości, 
a to bezpośrednio przekłada się z kolei 
na wzrost klientów i większe zaufanie 
u konsumentów. 

CZY STACJA PALIW 
TO WAŻNY ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI FIRMY? 
Tak, prowadząc firmę transportową 
możemy np. pozyskiwać paliwa w hur-
towych cenach. To wielki plus wpły-
wający na rentowność całego biznesu. 
Obsługiwani u nas klienci indywidualni 
zakupują i otrzymują paliwa oraz pro-
dukty w bardzo dobrej cenie oraz jako-
ści. Zbierane punkty lojalnościowe mogą 
wymieniać na akcesoria motoryzacyjne 
lub dokonywać wszelkich napraw w na-
szym serwisie jak np.: przegląd klimaty-
zacji, wymiana filtrów paliwa, oleju oraz 
napraw wulkanizacyjnych.

A FIRMA TRANSPORTOWA? 
CZY TO WAŻNA CZĘŚĆ 
DZIAŁALNOŚCI PANA 
BIZNESU? 
Tak. Jak już wcześniej wspomniałem, 
to właśnie od niej rozpoczęło się nasze 
funkcjonowanie. Dopiero przy niej po-
wstał warsztat, w którym naprawialiśmy 
najpierw wyłącznie własne samochody, 
a później także auta naszych klientów. 
Bazujemy tylko na pięcio-, ośmiolet-
nich MAN-ach TGX, które w przypadku 
awarii możemy naprawiać własnymi 
zasobami. Jeździmy głównie po Polsce, 
ale coraz częściej obsługujemy też za-
graniczne kierunki. 

W JAKICH USŁUGACH 
SPECJALIZUJE SIĘ 
PANA SERWIS? 
Serwis specjalizuje się w bardzo szero-
kim zakresie w naprawach samochodów 
ciężarowych, naczep, przyczep oraz 
autobusów. Planujemy w przyszłości 
zająć się naprawą i obsługą maszyn 
budowlanych. Poza standardowymi 
naprawami, od blisko 10 lat naprawiamy 
podwozia cystern samochodów i naczep 
firmy Orlen Transport, największego 
operatora specjalizującego się w przewo-
zach paliw i gazu w Europie Środkowej. 
Udostępniliśmy im na naszym terenie 
miejsca parkingowe, biurowe i socjalne. 
Dysponujemy myjnią na własne potrze-
by, ale też myjemy pojazdy klientów po 
każdej naprawie. Z Orlen Transport oraz 
firmą Goodyear mamy ponadto podpi-
saną trójstronną umowę na współpracę, 
naprawę i wymianę ogumienia. Jako 
warsztat posiadamy również mobilną 
pomoc drogową, którą przemieszczamy 
się po całym kraju oraz poza granicami 
Polski. Stacjonarnie posiadamy cztery 
hale serwisowe, a w nich cztery stano-
wiska naprawcze oraz jedno stanowisko 
diagnostyczne elektryczne i dwa do 
przeglądów wewnętrznych. 

CZY MA PAN PROBLEM 
Z POZYSKANIEM NOWYCH 
PRACOWNIKÓW? 
To coraz trudniejsze zadanie dla nas, 
pracodawców. Nie będę ukrywał, że 
problem ten był i jest obecny, nie tylko 
w naszym serwisie. Od  lat boryka się 
z nim większość znanych mi warszta-
tów. Wiadomo, że obecnie „wygrywa” 
pracownik. Jest coraz mniej wykwalifi-
kowanych i wyszkolonych pracowników, 
a Ci, którzy przychodzą w sprawie pracy 
mają bardzo wygórowane żądania w sto-
sunku do swoich umiejętności.  

SIECI SERWISOWE
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W regionie konkurujemy ze znaną, 
światową fabryką autobusów Solaris. 
Aby sprostać tak wielkiemu konkuren-
towi w pozyskiwaniu pracownika na 
stanowisko mechanika, stwarzamy 
sprzyjające warunki pracy oraz ade-
kwatne do kwalifikacji wynagrodzenie, 
wprowadzając systemy premiowania 
oraz dodatkowych benefitów aby dzięki 
temu zadowolić pracownika i być jak 
najbardziej atrakcyjnym pracodawcą. 
Stawiamy na rozwój zapewniając sze-
roki wachlarz szkoleń, dlatego mamy 
wielu pracowników z długoletnim sta-
żem, a w związku z rozwojem  
Q-Service Truck jesteśmy przygotowani 
na nowych pracowników. Dobra opinia 
o firmie sprawia, że zgłaszają się chętni 
do podjęcia pracy w nowoczesnym ser-
wisie. Naszym atutem jest również to, 
że jesteśmy małą rodzinną firmą, w któ-
rej panuje przyjazna atmosfera. Zdarza 
się też tak, że pracownicy odchodzą, ale 
i bywają przypadki, że wracają po kilku 
miesiącach. Świadczy to o tym, że stwa-
rzamy dobre warunki pracy. Obecnie 
zatrudniamy jedenastu mechaników 
w tym szkolimy czterech uczniów, 
w zawodzie mechanika pojazdów cięża-
rowych. 

CZY PRACOWNICY PANA 
FIRMY ODBYWAJĄ 
SZKOLENIA? JEŚLI TAK, 
TO JAKIE? 
Oczywiście, szkolimy się cały czas, 
nieustannie wymaga tego od nas rynek 
i klienci. Uważam jednak, że niektórych 
szkoleń wciąż jest za mało, np. tych 
dotyczących chłodnictwa. Mamy pięt-
naście chłodni i chcielibyśmy mocniej 
wejść w naprawę agregatów chłodni-
czych. Niestety, środowisko w tej tema-
tyce jest bardzo hermetyczne, a samych 
szkoleń właściwie nie ma. 

W JAKI SPOSÓB 
POZYSKUJE PAN 
NOWYCH KLIENTÓW? 

Na pewno część nowych klientów uda-
ło nam się pozyskać marką Q-Service 
Truck. Większość trafia do nas po reko-
mendacji i opinii o sumienności, dobrej 
jakości wykonywanych usług i cenie. 
W porównaniu z innymi warsztatami 
w Wielkopolsce nasze ceny są bardzo 
atrakcyjne. Sądzę, że około połowa na-
szych klientów pochodzi z rekomendacji. 

CZY DUŻA CZĘŚĆ 
NOWYCH KLIENTÓW TO CI 
POZYSKANI ZA POMOCĄ 
INTERNETU? 
Coraz większa. Ludzie coraz częściej 
szukają pomocy i porady w Interne-
cie, w branży motoryzacyjnej jest to 
nagminne. Zresztą sami również do-
strzegamy zalety sieci, zwiększając 
zakup części przez Internet, konkretnie 
przez Katalog Online. Kuszą promocje 
oferowane przez Inter Cars, programy 
lojalnościowe dające bardzo wiele korzy-
ści i zachęcające właśnie do zakupów 
internetowych. 

CZY WARSZTAT MA 
WŁASNĄ STRONĘ 
INTERNETOWĄ 
I PROFILE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 
Od kilku miesięcy coraz intensywniej 
rozwijamy się w sieci, a za wszystkie 
działania w tym zakresie odpowiada 
kierownik serwisu z wieloletnim do-
świadczeniem w branży motoryzacyjnej 
Krzysztof Molinski, który wspomaga 
mnie i zarządza stroną internetową oraz 
zajmuje się zakupem części. Powiem 
więcej – na terenie całej firmy, w po-
mieszczeniach i halach zamontowany 
mamy monitoring, dzięki którym nasi 
zleceniodawcy na bieżąco online mogą 
śledzić postęp prac przy swoich samo-
chodach. Pogląd do naszego systemu ma 
m.in. firma Orlen Transport . Zostawiając 
samochód w serwisie ma wówczas pew-
ność, że jest on naprawiany i na jakim 
etapie ta naprawa jest realizowana. 
Dodatkowo wszyscy klienci otrzymują 
od nas pełną dokumentacją zdjęciową 
danej naprawy – przed jej rozpoczęciem, 
w trakcie oraz po zakończeniu, mają też 
możliwość wglądu we wszystkie części, 
które zostały wymienione podczas na-
prawy. 

GDZIE ZAOPATRUJECIE SIĘ 
W CZĘŚCI ZAMIENNE? 
Od wielu lat naszym głównym partne-
rem jest Inter Cars. Czasami zamawia-
my części w Suder Plus czy Opoltrans. 

Najczęściej jednak wtedy, gdy klient 
życzy sobie jakąś konkretną część, a jest 
ona niedostępna w Inter Cars lub gdy 
podczas naprawy „wyskoczy” dodatko-
wa usterka, a potrzebna część nie jest 
dostępna od ręki na filii. Wtedy to musi-
my posiłkować się zakupami w innych 
firmach. Są to jednak przypadki spo-
radyczne, gros zamówień realizujemy 
bowiem z Inter Cars. 

CZY CZĘSTO ZDARZAJĄ 
SIĘ PAŃSTWU USTERKI 
NIETYPOWE. Z JAKĄ 
NAJDZIWNIEJSZĄ 
PRZYSZŁO SIĘ ZMIERZYĆ 
WARSZTATOWI? 
Oczywiście zdarzają się nietypowe 
usterki i to – wbrew pozorom – całkiem 
często. Sporo niecodziennych awarii 
dotyczy skrzyń biegów i w tym przy-
padku zawsze możemy liczyć na pomoc 
ZF Serwis z Czosnowa. Jeśli nie pomoże 
konsultacja telefoniczna, w awaryjnych 
przypadkach możemy nawet wysłać do 
nich samą skrzynię celem jej naprawy. 
Z ciekawą usterką mieliśmy do czynie-
nia niedawno, kiedy to pojawił się u nas 
DAF z olejem w układzie chłodzenia. 
Długie oględziny pozwoliły nam wów-
czas zdiagnozować awarię – rozszczel-
nienie chłodnicy olejowej w intarderze. 

JAK WIDZI PAN 
PRZYSZŁOŚĆ SWOJEGO 
SERWISU? CZY 
ZASTANAWIA SIĘ PAN 
NAD SUKCESJĄ? 
Sukcesja już powoli następuje, np. stacja 
paliw w tym roku została w pełni prze-
kazana córce, Natalii Prymowicz. 
Teraz to ona wraz z mężem, Adrianem, 
zarządza wspólnie tym biznesem. 
Nam z żoną pozostała firma transpor-
towa i serwis, które z kolei w dalszej 
perspektywie chcielibyśmy przekazać 
córce oraz synowi, Maciejowi, który 
obecnie jest kierowcą i mechanikiem 
w naszym przedsiębiorstwie. Pracuje 
z nami od czterech lat i w wieku 25 lat 
może pochwalić się już sporym do-
świadczeniem. Świetnie orientuje się 
w topografii, ma głowę na karku i wierzę, 
że w przyszłości dobrze pokieruje na-
szym biznesem. 

Serwis samochodów  
ciężarowych T. Kłos 

ul. Gnieźnieńska 40 
62-095 Murowana Goślina
605 990 099, 663 717 171
tadeusz.klos@wp.pl 
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Dzięki temu, że ceny na polskim rynku 
chwilowo mocno spadły, jesteśmy w stanie 
wyeksportować nadmiar energii do na-
szych sąsiadów. Poza tym ceny giełdowe 
nie zawsze mają odzwierciedlenie w szarej 
rzeczywistości konsumentów, co pokazy-
wały podobne sytuacje w latach ubiegłych.  

ENERGETYKA WĘGLOWA 
KONTRA ŹRÓDŁA 
ODNAWIALNE 

Energia wyprodukowana z elektrowni 
węglowych cały czas drożeje. Jest 

to spowodowane ciągle 

rosnącą ceną węgla i kosztami emisji CO2. 
Przykładem może być tutaj zamknięcie 
produkcji w niedawno wyremontowanej 
hucie w Krakowie. Wpływ na cenę ma 
również charakterystyka pracy takich 
elektrowni – im mniej jest ona obciążona, 
tym jej sprawność jest niższa i emituje ona 
więcej CO2. Im droższy jest prąd ze źródeł 
nieodnawialnych, tym więcej instalacji 
fotowoltaicznych stawiają Polacy, aby 
ratować się przed podwyżkami, co zamyka 
koło nakręcających się cen. Zapowiedziane 
przez rząd sztuczne wstrzymanie 
wzrostu cen na rok w dłuższej 
perspektywie nic nie zmieni, a może 
się okazać, że konsekwencje przyjdą 
ze zdwojoną siłą. Ponadto wyrównanie 
rekompensat finansowych elektrowniom 

za utrzymywanie niższych cen 
energii skutkuje tym, że 

wydawane są środki publiczne z podatków, 
a więc ze środków odbiorców końcowych.

2018 ROK – BOOM 
NA PRZYŁĄCZA PV 
Przyjęte kilka lat temu rozwiązania 
w zakresie prawa energetycznego 
zmniejszyły biurokrację praktycznie do 
minimum. Po wprowadzeniu w 2016 r. 
nowych regulacji znoszących obowiązek 
koncesyjny nastąpił szybszy rozwój 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, 
a inwestycja w „mikro elektrownie 
słoneczne” stała się bardziej dostępna 
dla kieszeni przeciętnego Polaka.  
Drugim równie ważnym czynnikiem 
jest zniesienie przez UE w październiku 
2018 roku ceł antydumpingowych na 
chińskie moduły fotowoltaiczne, które 
odpowiadają za około połowę kosztów, 
przez co ceny na kompletne instalacje 
znacznie potaniały. Wszystko to 
w sumie spowodowało w Polsce w 2018 r. 
dwukrotny wzrost przyłączy instalacji 

fotowoltaicznych. 

W HISTORII POLSKIEJ ENERGETYKI PRĄD JESZCZE 
NIGDY NIE BYŁ TAK TANI, JAK NA POCZĄTKU 2019 ROKU. 
NIESTETY NIE BRAŁBYM NA SERIO PRZYSŁOWIA „JAKI 
PIERWSZY DZIEŃ ROKU, TAKI CAŁY ROK”, ANI W BIZNESIE, 
ANI W ENERGETYCE TO SIĘ RACZEJ NIE SPRAWDZA. 

FOTOWOLTAIKA 
W PRAKTYCE 

Mariusz Syty,  
Dział Wyposażenia 
Warsztatów
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TRANSFORMACJA 
ENERGETYCZNA OD DOŁU 
Coraz więcej wskazuje na to, że 
transformacja energetyczna w Polsce 
zaczyna się właśnie od dołu.  
Nie tylko dzięki rządowi, ale kuriozalnie 
wręcz również na przekór kolejnym 
planom strategicznym rządu na temat 
rozwoju energetyki (PEP2040), który 
to plan w polskim ruchu konsumencki 
zaczyna zauważać w postaci podwyżek 
cen energii elektrycznej.

DOTACJE STAŁY 
SIĘ NIEPOTRZEBNE 
Koszt postawienia instalacji 
fotowoltaicznej za 1kWp zaczyna się 
już od 3,3 tys. zł netto, a czas zwrotu 
inwestycji skrócił się do rekordowych 5 lat 
(w najkorzystniejszym modelu). Przy takiej 
perspektywie firmy nie chcą liczyć już 
na wątpliwe wyniki aplikacji po dotacje 
ze środków krajowych czy unijnych, 
co zresztą wiąże się z gigantyczną 
biurokracją i długim czasem oczekiwania. 
Firmy chcą inwestować od razu, bo czas 
poświęcony na oczekiwanie na dotacje 
wymiernie przekłada się na ilość energii, 
która już mogłaby być produkowana 
i przynosić zyski. 
 
JAK TO DZIAŁA? 
Nie będziemy wgłębiać się w tematy 
techniczne, gdyż działa na pewno, 
skupimy się raczej na zasadach na 
jakich działa rozliczanie z zakładem 
energetycznym. Mamy obecnie jedno 
z najlepszych praw OZE w Europie. 
Prawo stanowi, że prosument rozlicza 
się tzw. opustami, dzięki którym 
może „przechować” rok nadwyżkę 
energii w sieci odbierając ją, kiedy 
jego zapotrzebowanie na prąd nie jest 
pokrywane przez własną produkcję. 
Pobrana w ten sposób energia zostaje 
oddana do sieci i odebrana w stosunku 

1 do 0,8 przy instalacjach o mocy do 
10 kW, zaś w instalacjach powyżej 10 kW 
- 1 do 0,7. Dla przedsiębiorców sytuacja 
wygląda nieco inaczej, jeśli chodzi 
o rozliczanie wyprodukowanej energii. 
Panele produkują prąd, który firma 
wykorzystuje na bieżąco. W momencie  
gdy słońce przestaje świecić lub energii 
wytworzonej już nie wystarcza na 
pokrycie zapotrzebowania, pobierana 
jest energia z sieci. Natomiast w sytuacji, 
gdy produkcja prądu jest większa niż 
zapotrzebowanie, wówczas nadwyżki 
energii firma może odsprzedać do Zakładu 
Energetycznego po stawkach hurtowych. 
W obu przypadkach mikroinstalacja może 
mieć moc do 50 kW. 
Co ma z tego zakład energetyczny? Takie 
instalacje łagodzą szczyty zapotrzebowa-
nia na energię i ograniczają straty w prze-
syle. Do rozliczania produkcji potrzebny 
jest licznik dwukierunkowy, który zakład 
energetyczny musi zainstalować kliento-
wi za darmo na podstawie zgłoszenia.

JAK KORZYSTAĆ 
ZE SŁOŃCA? 
Wypełnij samodzielnie plik audytu 
wstępnego potrzebny do wyceny 
instalacji fotowoltaicznej (link przez 
QR Kod) i przekaż swojemu opiekunowi 

w Inter Cars, na podstawie twoich 
odpowiedzi przygotujemy ofertę na 
miarę twoich potrzeb, zrobimy plan 
rozmieszczenia paneli na dachu, 
abyś widział, jak będzie to wyglądać 
wizualnie, wyspecyfikujemy, za co 
zapłacisz, policzymy i przedstawimy 
na wykresach produktywność takiej 
instalacji w oparciu o średnie roczne 
nasłonecznienie w miejscu inwestycji 
oraz cash flow, czyli wyliczenie, jak 
szybko osiągniesz zwrot z inwestycji i ile 
zarobisz w całym okresie użytkowania. 
Po procesie instalacji wypełnimy 
dla ciebie wniosek o przyłączenie 
wytwórcy oraz zgłoszenie przyłączenia 
mikroinstalacji, na podstawie którego 
otrzymasz potwierdzenie możliwości 
świadczenia usługi dystrybucji 
energii elektrycznej oraz podpiszesz 
umowę sprzedaży energii elektrycznej 
wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. 
Pamiętaj, że aby doszło do legalnego 
przyłączenia do sieci, instalacja musi 
posiadać odpowiednie certyfikaty 
energetyczne, a montażyści muszą 
posiadać uprawnienia kwalifikacyjne gr. E.

Instalacja e-box 
o mocy 7kWp wyko-
nana przez Inter Cars 
w warsztacie FHU 
KRYS w Oświęcimiu.



TULEJKA WTRYSKIWACZA

W głowicy silnika niepozorna miedziana 
tulejka stanowi gniazdo wtryskiwacza 
paliwa. Miedź dobrze odprowadza ciepło 
od wtryskiwacza, a dodatkowo wykona-
na z niej tulejka tworzy uszczelnienie 
pomiędzy wtryskiwaczem, a układem 
chłodzenia. Tulejka ta, dzięki dobrej 
przewodności cieplnej, obniża tempera-
turę wtryskiwacza o 50 stopni Celsjusza. 
Podczas montażu nowych tulei niezbęd-
ne jest zachowanie czystości podczas 
przeprowadzanych czynności napraw-
czych, tak żeby żadne zanieczyszczenia 
nie przedostały się do układu chłodzenia 
lub paliwa. 

W trakcie eksploatacji silnika może 
dojść do uszkodzeń tulei, które będą 
objawiać się w następujący sposób:
-  przedostawanie się paliwa do cieczy 

układu chłodzenia; 
-  przedostawanie się cieczy układu chło-

dzenia do paliwa;
-  zapowietrzanie się układu  paliwowego.

Do zapowietrzania układu paliwowego po-
przez tuleję osadczą wtryskiwacza może 
dochodzić wtedy, kiedy wtryskiwacz nie-
dokładnie przylega do powierzchni tulei, 
identyfikacja tej usterki może dostarczyć 
wielu trudności z tym związanych. Samo 
przedostawanie się cieczy do układu 
wywołane jest uszkodzeniami powierzch-
ni tulei, która w tym wypadku powinna 
zostać natychmiast wymieniona. Sama 
naprawa jest procesem czasochłonnym, 
w wielu wypadkach wymaga zdjęcia całej 
głowicy silnika i obróbki na stole warsz-
tatowym. Do mocowania tulei osadczych 
wtryskiwacza służą wyspecjalizowane 
narzędzia, dzięki którym możemy prawi-
dłowo zaprasować lub demontować tuleje 
wtryskiwacza. 

Demontaż takich tulei najczęściej 
odbywa się poprzez wcześniejsze na-
gwintowanie tulei, wkręcenie trzpienia 
demontującego oraz wyciągnięcie tulei, 
narzędzie do demontażu przedstawione 
jest na poniższym zdjęciu. 

Od niedawna tulejki te nie są już dostęp-
ne osobno jako części oryginalne w ASO 
firmy MAN. Oferowane są wyłącznie 
kompletne głowice silnika, dlatego też fir-
ma febi zdecydowała się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom klientów poprzez dostar-
czenie na rynek części zamiennej z nu-
merem katalogowym 46400. Po więcej 
informacji dotyczących części zamien-
nych zapraszamy na stronę internetową  
https://partsfinder.bilsteingroup.com 

FEBI OFERUJE POJEDYNCZE TULEJKI Z O-RINGIEM KONIECZNYM 
DO USZCZELNIENIA UKŁADU CHŁODZENIA.
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Grzegorz Dąbrowski, 
Starszy Specjalista 
ds. Produktu 

Głowica pojazdu 
MAN z widoczną 
tuleją osadczą wtry-
skiwacza 

Narzędzia do de-
montażu tulei osad-
czej wtryskiwacza 

 Narzędzie do zapra-
sowywania koń-
cówki tulei osadczej 
wtryskiwacza
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PODCZAS MONTAŻU WTRYSKIWACZA 
ZAWSZE NALEŻY STOSOWAĆ NOWĄ 
TULEJKĘ!
ZMĘCZENIE MATERIAŁU TULEJKI 
I ZWIĄZANE Z TYM NIESZCZELNOŚCI 
POMIĘDZY UKŁADEM POWROTU PALIWA 
A UKŁADEM CHŁODZENIA MOGĄ 
POWODOWAĆ KOSZTOWNE USTERKI 
WYNIKAJĄCE Z PRZEDOSTAWANIA SIĘ 
PŁYNU CHŁODZĄCEGO DO PALIWA.
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OBSERWUJĄC ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK AUT ELEKTRYCZNYCH, WIELU WŁAŚCICIELI 
FIRM ZASTANAWIA SIĘ NAD TYM, CZY NASTAŁ JUŻ CZAS, ABY WPROWADZIĆ AUTA 
ELEKTRYCZNE DO FIRMOWEJ FLOTY. W TYM ARTYKULE ODPOWIEMY NA KILKA 
PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO W FIRMIE ORAZ 
WSKAŻEMY, NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, KALKULUJĄC OPŁACALNOŚĆ TAKIEGO ZAKUPU.

ELEKTRYCZNE 
AUTO DOSTAWCZE 
W FIRMIE

Temat samochodów elektrycznych 
oraz infrastruktury do ładowania, jest 
na dzień dzisiejszy dla wielu osób cały 
czas nowością. Pomimo że dość głośno 
jest o tym w mediach, w rzeczywisto-
ści mało kto miał z tym do czynienia. 
W przeważającej większości miast 
w Polsce nie ma ani jednego punktu 
ładowania. Trudno też spotkać jakiekol-
wiek auto elektryczne, a tym bardziej 
dostawcze. Pomimo faktu, iż infrastruk-
tura ładowania w Polsce nie należy do 
najbardziej rozwiniętych, eksploatacja 
auta dostawczego o napędzie elektrycz-
nym nie jest pozbawiona sensu. Abstra-
hując od różnie pojmowanych aspektów 
ekologicznych oraz trendów, warto roz-
ważyć alternatywę jaką daje posiadanie 
„dostawczaka” na prąd. Na dzień dzisiej-
szy dostępnych jest na rynku kilka mo-
deli, a ich koszty eksploatacji mogą być 
znacznie niższe w stosunku do modeli 
spalinowych. Grunt to wszystko dobrze 
przekalkulować.

OFERTA RYNKOWA
Niestety pomimo głośnych doniesień 
medialnych, oferta samochodów elek-
trycznych możliwych do kupienia na 
polskim rynku, jest dość mała. 
Na większość modeli czas oczekiwania 
przekracza rok, a co więcej, nie każdy 
dealer udzieli nam również rzeczowej 
informacji na temat oferty czy specyfiki 
ładowania.
Niestety pomimo wielu zapowiedzi, pro-
jekt polskiego auta dostawczego Ursus 
Elvi, ciągle stoi pod znakiem zapytania. 
Aktualnie dostępne są m.in. Citroen 
Berlingo Electric, Renault Kangoo ZE czy 
Nissan eNV200. Wszystkie zapewnią 
podobną ładowność jak ich spalinowe 
odpowiedniki, jednak niżej położony 

środek ciężkości, zauważalnie poprawia 
trakcję pojazdu. Warto zauważyć, iż 
akumulatory montowane w tych autach 
– zwłaszcza Renault i Nissan, dorów-
nują pojemnością osobowym autom 
elektrycznym, a ich zasięgi kształtują 
się na realnym poziomie 200 km. Pojem-
niejsze modele elektryczne, o większej 
ładowności, takie jak Renault Master ZE 
czy Mercedes-Benz eSprinter – dopiero 
wchodzą na nasz rynek.

ŁADOWANIE W FIRMIE 
– ILE TO KOSZTUJE?
Niezależnie jednak od tego czy akurat 
w naszym mieście znajdują się stacje 
ładowania, nie warto polegać tylko na 
nich. Posiadając już nawet jedno auto 
elektryczne, warto zadbać o własne 
urządzenie i uzupełniać energię we 
własnym zakresie – jest to po prostu 
najtańsze i najwygodniejsze.
Co więcej, niewiele osób wie, że wystar-
czy zaledwie jedno miejsce parkingowe 
„pod płotem” oraz urządzenie do łado-
wania wyposażone łączność GSM, aby 
również na takiej inwestycji zarabiać. 
Można bowiem przyłączyć się do jednej 
z sieci kompleksowo obsługujących sta-
cje ładowania, i udostępniać ją odpłatnie 
dla innych użytkowników.
Wokół kosztów jazdy autem elektrycz-
nym powstało dużo mitów. Niektórzy 
twierdzą, że może on zejść nawet do 5 zł 
na 100 km, podczas gdy przeciwnicy 
elektromobilności zarzucają, iż jest to 
droższe od zwykłych aut spalinowych 
i zupełnie nieopłacalne. Warto wiedzieć, 
iż koszt energii elektrycznej to nie tylko 
sam koszt dystrybucji oraz sprzedaży 
jaki ponosimy. Warto zapoznać się bar-
dziej z okresowym rachunkiem za ener-
gię i przeanalizować wszystkie opłaty. 

Poza dwoma zasadniczymi ww. opła-
tami, koszt energii zawiera się również 
w kilku dodatkowych opłatach, z których 
część jest stała, a część zależy od ilości 
zużytych kilowatogodzin [kWh]. Należy 
również wziąć pod uwagę ew. dodat-
kowy koszt związany z zapewnieniem 
odpowiednio większej mocy przyłącze-
niowej. 
Warto pamiętać, iż samochód dostaw-
czy zazwyczaj będzie jeździł obciążony, 
zużywając przy tym więcej energii. 
Zatem deklarowane przez producentów 
zasięgi okażą się nierealne. Sytuację na 
rynku poprawiło nieco odejście od nor-
my NEDC, i wprowadzenie WLTP, które 
pozostawiało producentom mniejsze 
pole do zawyżania zasięgów.
Biorąc jednak pod uwagę ww. kwestie, 
koszt przejechania 100 km rzędu kilku-
nastu złotych, jest jak najbardziej realny, 
i może w skali roku dać zauważalne 
oszczędności. Odpada bowiem nie tylko 
konieczność wymiany oleju i filtrów, lecz 
ze względu na prostą budowę pojazdu, 
realne koszty serwisu są niższe.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
Bardzo wielu klientów firmowych, wy-
bierając urządzenie rozpoczyna zapy-
taniem o „szybką ładowarkę”. Jednak 
zasadniczą sprawą przed wyborem 
stacji ładowania, powinno być spraw-
dzenie dostępnej mocy przyłączeniowej 
[kW], przydzielonej dla danego budynku. 
W dobrze przemyślanym biznesie nie 
jest ona o wiele wyższa od maksymal-
nej szczytowej mocy wykorzystywanej 
przed dany firmę lub warsztat. Jeśli oka-
że się niewystarczająca, należy wystąpić 
z wnioskiem o jej zwiększenie.
Większość budynków posiada sieć elek-
tryczną 3-fazową, jednak znaczna część 
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dostępny na rynku. W ofercie dostępne 
są urządzenia takich producentów jak; 
CirControl, Enelion, KEBA czy Schneider 
Electric. Dla tych, który nie mają miejsca 
lub możliwości aby zainstalować urzą-
dzenie na ścianie, również są urządze-
nia przewodowe NRGkick. 
Posiadają opcjonalne adaptery zasilania, 
więc mogą być zasilane bezpośrednio 
ze standardowych gniazd jedno- i trójfa-
zowych, obsługując przy tym moc aż do 
22 kW AC!

AKTUALNOŚCI

aut elektrycznych nie posiada jeszcze 
możliwości ładowania trójfazowego, 
i korzysta wyłącznie z 1 fazy. Zasad-
niczą sprawą jest wtedy maksymalne 
natężenie prądu, jakie jesteśmy w stanie 
uzyskać. Niezależnie więc od tego, jak 
duża moc w trójfazowej sieci elektrycz-
nej będzie dostępna, oraz jak mocne 
urządzenie ładujące zakupimy, ważna 
jest też moc ładowarki pokładowej auta. 
Kupując urządzenie do ładowania, warto 
więc wybrać tańsze, ale dostosowane 
mocą maksymalną.

NA CO WARTO 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Wielu przedsiębiorców dokładnie kalku-
luje koszt zakupu nowego samochodu 
dostawczego, próbując uwzględnić 
wszystkie składowe. Z wiadomych 
przyczyn producenci aut niewiele czasu 
poświęcają na edukację klientów, zwią-
zaną z wydłużaniem trwałości pojazdu. 
Statystycznie przekalkulowane pakiety 
akumulatorów trakcyjnych są chronio-
ne gwarancją na określony warunkach 
– zazwyczaj jest to 100-150 tysięcy 
kilometrów lub kilka lat. Gwarancja 
dopuszcza jednak częściową degradację 
pojemności pakietu, do np.; SoH 80%. 
State of Heath to parametr, który ozna-
cza procentowy wskaźnik pojemności 
aktualnej, w stosunku do pojemności 
początkowej 100%. Gwarancja może 
uwzględniać zatem zmniejszenie się 
zasięgu samochodu o 20% np. z katalo-
gowych 200 km do 160 km, co niestety 
zazwyczaj następuje, gdy nie dbamy o to, 
czym i jak ładujemy.
Zdecydowanie najbardziej „zdrową” 
metodą na uzupełnianie energii, jest 
ograniczanie mocy ładowania oraz 

jak najrzadsze korzystanie z szybkich 
urządzeń DC. Pojazd elektryczny łado-
wany niską mocą przez noc i rozsądnie 
eksploatowany, może wytrzymać nawet 
kilkaset tysięcy kilometrów, co jest 
praktycznie nieosiągalne dla aktualnie 
produkowanych pojazdów spalinowych. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ 
W INTER CARS
Największa w Polsce oferta dla elektro-
mobilności od InterCars, to ponad 200 
referencji, w których znajdują się kable 
do ładowania wszystkich typów, przeno-
śnie urządzenia do ładowania oraz urzą-
dzenia naścienne. Posiadamy w ofercie 
sprzęt, który naładuje każdy osobowy 
i dostawczy samochód elektryczny 

Robert Feruś,
Specjalista 
ds. Produktu,
Elektromobilność

39

Jeśli zainteresowała Cię ta 
tematyka, planujesz ładować 
auto elektryczne w firmie lub 
po prostu szukasz urządzenia 
do ładowania spełniającego 
Twoje oczekiwania – możesz 
skontaktować się bezpośrednio 
z autorem artykułu: 
rferus@intercars.eu
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SMAROWANIE
WPŁYW NIEPRAWIDŁOWYCH DODATKÓW 
NA PRACĘ SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI

Użycie nadmiernej ilości środka UV – rozcieńczy olej. Spowoduje to 
zmianę lepkości i gęstości mieszaniny, co z kolei prowadzi do pogor-
szenia właściwości smarnych, a w konsekwencji do awarii sprężarki. 
Dodanie zbyt dużej ilości kontrastu UV lub oleju spowoduje blokowanie 
przepływu oraz wzrost ciśnienia w układzie, narażając sprężarkę na 
większe obciążenie. Ilość użytego barwnika UV nie powinna przekra-
czać 5% całkowitej objętości oleju.

Pozostałości środka płuczącego w układzie – znacznie pogorszą 
zdolności smarne oleju. Ponadto mogą one pogorszyć jakość powłoki 
teflonowej w sprężarce, powodując złuszczanie się cząstek teflonu i tym 
samym zatykanie układu. Po płukaniu należy zawsze przedmuchać 
układ azotem, aby usunąć pozostałości środka płuczącego i skutecznie 
osuszyć cały system. 

Nieprawidłowe i zbyt krótkie wykonanie próżni w układzie – spowo-
duje pozostawienie wilgoci w układzie, która zmniejszy zdolność oleju 
do smarowania i ostatecznie może spowodować zatarcie sprężarki. 
W układzie mogą powstawać wtedy szkodliwe kwasy, które powodują 
korozję metali, w tym korozję skraplacza klimatyzacji. Spowoduje to 
zanieczyszczenie wnętrza danego komponentu lub całego układu.
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CO MOŻE ZABURZAĆ PRAWIDŁOWE SMAROWANIE SPRĘŻARKI?

WPROWADZENIE

Smarowanie jest niezbędne dla prawidłowej 
pracy sprężarki. Jeśli do oleju dodana zostanie 
nieprawidłowa ilość dodatków lub ich niewłaściwy 
rodzaj, pogorszą się jego właściwości smarne. 
Dodatkowo olej pomaga utrzymać szczelność 
wszelkich złączy i węży w układzie. Ponadto 
środek smarny działa jako chłodziwo, pobierając 
ciepło ze sprężarki i zapobiega jej przegrzaniu. 
Producenci sprężarek starannie dobierają 
najbardziej odpowiedni rodzaj oleju, zapewniając 
maksymalną żywotność i wydajność sprężarki 
oraz całego systemu klimatyzacji.

CZĘSTE USTERKI

Stosowanie dodatków uszlachetniających nie jest 
błędem, ale ich niewłaściwy dobór i dawkowanie 
może sprawić, że będą one szkodliwe dla pracy 
całego układu lub poszczególnych komponentów. 
Szczególnie w przypadku sprężarek cienka 
warstwa oleju między tłokami i cylindrami 
zapewnia płynne działanie tego urządzenia. 
Niewłaściwa objętość dodatków lub ich 
niewłaściwy rodzaj osłabi zdolności smarne 
oleju. Gdy oryginalnie zastosowany olej zostanie 
zmieszany z inną substancją, może to mieć 
wpływ na strukturę oraz skład powłoki olejowej, 
a tym samym na osłabienie jego zdolności 
smarowania. Ponadto spowoduje to pogorszenie 
wydajności sprężarki i skrócenie jej żywotności. 
Olej, który nie jest zoptymalizowany dla danej 
sprężarki, może prowadzić do jej przegrzania lub 
zatarcia.

ZALECANE ROZWIĄZANIE

W celu właściwego doboru oleju do sprężarki AC 
należy zawsze postępować zgodnie z wytycznymi 
producenta sprężarki lub samochodu. Sprężarki 
Nissens są zawsze dostarczane wraz z instrukcją 
opisującą ogólną, właściwą procedurę instalacji. 
Ponadto sprężarki Nissens są zawsze wstępnie 
napełniane odpowiednim typem i ilością 
oleju PAG, dlatego nie ma potrzeby dolewania 
dodatkowego oleju. W przypadku stosowania 
barwnika UV, środków uszczelniających lub 
roztworu płuczącego układ, należy zawsze ściśle 
przestrzegać instrukcji. Procedury serwisowe 
systemu, takie jak płukanie lub osuszanie 
wymagają dużej dbałości o szczegóły na każdym 
kroku ich przeprowadzania. 

Olej zanieczyszczo-
ny środkiem płu-
czącym – widoczne 
mleczne przebar-
wienia.

Olej zanie-
czyszczony 
środkiem 
uszczel-
niającym 
– widoczne 
zanieczysz-
czenia 
na płycie 
wychylnej 
i tłokach. 

Olej o ciemnozielo-
nym zabarwieniu 
z powodu zbyt dużej 
ilości barwnika UV.





• W pierwszej połowie czerwca 
odbędzie się kolejna edycja szkoleń 
warsztatowych ZF Aftermarket 

• Zaawansowane technologie koncernu 
ZF w jednym miejscu

• Kilka tysięcy koni mechanicznych na 
Torze w Bednarach

• Widowiskowy pokaz drift truck

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Kolejne wydania spotkań ZF Aftermar-
ket Tech Adventure przyzwyczaiły już 
uczestników do coraz wyższego pozio-
mu, jednak tegoroczną edycję można 
uznać za przełomową. Wyjątkowy 
program szkoleń, najwyższy poziom 
motorsportowych atrakcji i spotkanie 
z najnowszymi technologiami koncernu 
ZF, to gwarancja na najlepsze spotkanie 
branży aftermarketowej w Polsce.

Podczas poprzednich edycji szkoleń 
Tech Adventure zebraliśmy cenne 

doświadczenie, które przełożyliśmy 
na wnioski, dzięki którym tegoroczna 
edycja będzie pod każdym względem 
jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów. 
Wiemy, że największym zainteresowa-
niem cieszą się szkolenia praktyczne, 
dlatego też najnowsza edycja Tech 
Adventure położy jeszcze silniejszy 
nacisk właśnie na te aspekty. Mało 
tego, postanowiliśmy rozszerzyć zakres 
szkoleń o moduły dostosowane do osób, 
które pracują w branży ciężarowej oraz 
motocyklowej – komentuje Krzysztof 
Kociołek, Sales Development Manager 
w ZF Aftermarket. 

SZKOLENIA TEORETYCZNE 
I PRAKTYCZNE 
DLA WARSZTATÓW 
OBSŁUGUJĄCYCH 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Warsztaty obsługujące samochody 
ciężarowe poznają między innymi 
budowę skrzyni biegów ZF Astronic 2, 
szczegóły zastosowanych w niej kom-
ponentów oraz zapoznają się ze sposo-
bami jej diagnostyki, naprawy, montażu 
i obsługi. W trakcie spotkania odbędzie 
się również prezentacja skrzyni biegów 
TRAXON, gdzie omówiony zostanie jej 
rozwój technologiczny, budowa oraz ele-
menty składowe. Zaprezentowana zosta-
nie również diagnostyka komputerowa 
z wykorzystaniem ZF Testman. 

Uczestnicy ZF Aftermarket Tech 
Adventure będą mieli także możliwość 
poznania uruchomionego w 2018 roku 
konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech 
oraz technologii dostarczanych przez 
ZF Race Engineering – specjalny depar-
tament w strukturze ZF, pracujący nad 

TEGOROCZNA EDYCJA ZF AFTERMARKET TECH ADVENTURE TO UDOSKONALONA 
I DOPRACOWANA POD KAŻDYM WZGLĘDEM FORMUŁA SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH, 
WYPEŁNIONA WIEDZĄ TECHNICZNĄ PRZEKAZYWANĄ PRZEZ EKSPERTÓW ZF. 
PODCZAS SPOTKANIA UCZESTNICY WEZMĄ UDZIAŁ MIĘDZY INNYMI W SZKOLENIACH 
TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH ORAZ BĘDĄ MIELI NIEPOWTARZALNĄ OKAZJĘ 
ZMIERZYĆ SIĘ Z MOCĄ DRZEMIĄCĄ W SPECJALNIE PRZYGOTOWANEJ DO DRIFTU 
CIĘŻARÓWCE. A TO TYLKO NIEKTÓRE Z WIELU ATRAKCJI, KTÓRE CZEKAJĄ NA 
UCZESTNIKÓW TEGOROCZNEJ EDYCJI. 
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CO SZYKUJE ZF AFTERMARKET 
NA TECH ADVENTURE 2019? 



JAK WZIĄĆ UDZIAŁ 
W TECH ADVENTURE?
Warsztaty serwisujące pojazdy cięża-
rowe mogą uzyskać zaproszenie biorąc 
udział w promocji sprzedażowej organi-
zowanej m.in. przez Inter Cars. 

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu ZF Aftermarket Tech Adventure 
2019 dostępne są na stronie 

  www.techadventure.pl, w prasie branżo-
wej oraz u dystrybutorów.

WIĘCEJ INFORMACJI PRASOWYCH 
ORAZ ZDJĘCIA MOŻNA ZNALEŹĆ 
NA STRONIE:

  WWW.ZF.COM/PRESS

Osoby kontaktowe dla przedstawicieli prasy: 
Marcin Steinborn, PR Manager

+ 48 661 505 505
marcin.steinborn@agencjaspolem.pl
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ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 

Koncern technologiczny ZF to światowy 
lider w dziedzinie techniki układów 
przeniesienia napędu i zawieszenia 
oraz technologii bezpieczeństwa 
aktywnego i pasywnego. Firma 
zatrudnia 149 tysięcy pracowników 
w około 230 lokalizacjach w 40 krajach 
na świecie. Firma ZF jest jednym 
z największych dostawców w branży 
przemysłu motoryzacyjnego na całym 
świecie.

ZF pozwala pojazdom widzieć, myśleć 
i działać. Firma inwestuje każdego roku 
ponad sześć procent wartości swojej 
sprzedaży w prace badawczo- 
-rozwojowe, w szczególności związane 
z rozwojem wydajnych i elektrycznych 
układów przeniesienia napędu 
oraz pozwalające na całkowite 
wyeliminowanie wypadków. Swoim 
obszernym portfolio firma ZF 
ulepsza mobilność i usługi w branży 
motoryzacyjnej, samochodów 
ciężarowych oraz w przypadku 
rozwiązań dla przemysłu.

Dział Aftermarket spółki ZF 
Friedrichshafen AG gwarantuje 
osiągi i wydajność pojazdów przez 
cały okres ich eksploatacji dzięki 
zintegrowanym rozwiązaniom 
i kompleksowej ofercie produktów ZF. 
Połączenie uznanych marek, cyfrowych 
innowacji, spersonalizowanych 
produktów i usług oraz sieci obsługi 
na całym świecie sprawiło, że 
firma ZF jest cenionym partnerem 
i numerem dwa na światowym rynku 
obsługi posprzedażowej w branży 
motoryzacyjnej.

podzespołami dla motorsportu w tym: 
Formuły 1, Fomuły E, cyklu rajdowego 
WRC czy wyścigowego DTM. 

MOCNIEJSZE BICIE SERCA 
I ZASTRZYK ADRENALINY!
Tech Adventure to szkolenia znane nie 
tylko z najnowszej branżowej wiedzy, 
jaką dzielą się z uczestnikami szko-
leniowcy ZF Aftermarket, ale także 
niezapomnianych wrażeń wprost ze 
świata motorsportu! W tym roku serca 
fanów motoryzacji zabiją mocniej, chcąc 
nadążyć za rytmem wybijanym przez 
dwunastocylindrowe silniki budzą-
cych emocje supersamochodów. Wśród 
przygotowanych aut znajdą się m.in.: 
McLaren, Lamborghini Aventador, Fer-
rari Italia – auta z najwyższej światowej 
półki, o niesamowitych osiągach  
i najnowocześniejszych technologiach, 
również od koncernu ZF. Przejażdżka 

za kierownicą tych ponad 
500-konnych bestii, osią-
gających prędkości rzędu 

340 km/h po torze to z pew-
nością atrakcja, która pozo-
stanie na długo w pamięci 

wszystkich uczestników. 
W programie dedykowanym 

przedstawicielom branży cięża-
rowej uczestnicy znajdą, m.in. widowi-
skowy pokaz driftu, czyli wprowadzenie 
w kontrolowany poślizg tylnej osi spe-
cjalnie przygotowanej do motorsportu 
ciężarówki. Podczas naszego spotkania 
na torze pojawi się również pojazd łączą-
cy wyścigowe emocje płynące z jazdy 
samochodem i motocyklem – KTM  
X-Bow. Na wielbicieli mocnych wrażeń 
czeka również tunel aerodynamicz-
ny. Strumień powietrza o prędkości 
200 km/h pozwoli spojrzeć na świat 
z innej perspektywy i zapewni niesamo-
wite wspomnienia.

MIEJSCE SPOTKANIA
Areną tegorocznej edycji szkoleń będzie 
Tor Bednary, jeden z najnowocześniej-
szych ośrodków szkolenia techniki 
jazdy w Polsce.  Szkolenia dedykowa-
ne pojazdom ciężarowym odbędą się 
10 czerwca.



O OLEJE Z SERII REVLINE 
HERCULES ZAPYTAJ U SWOJEGO 
DYSTRYBUTORA INTER CARS 
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TRANSPORT 
SAMOCHODOWY 
PODSTAWĄ GOSPODARKI
Pod koniec 2017 roku w naszym kraju 
zarejestrowanych było ponad 390 tys. 
ciągników siodłowych. Polskie firmy 
dominują wśród przewoźników w Unii 
Europejskiej. Rokrocznie ciężarówki ze 
znakiem PL pokonują tysiące kilome-
trów. W skrajnie różnych warunkach, 
od letnich upałów po śnieżne zamiecie, 
autostradami i drogami lokalnymi. 
Transport samochodowy jest funda-
mentem systemu gospodarczego, dla-
tego musi być niezawodny. W ostatnim 
czasie, Parlament Europejski uchwalił 
„pakiet mobilności”, zmieniający zasady 
prowadzenia działalności transportowej. 
Nowa dyrektywa może przyczynić się do 
wzrostu kosztów. Dobrą odpowiedzią na 
troski jest oferta Rafinerii w Jaśle, która 
przygotowała gamę produktów Revline 
Hercules, dedykowaną do specyficznych 
potrzeb samochodów ciężarowych. 

REVLINE – OLEJE 
OPARTE O NOWOCZESNE 
TECHNOLOGIE
REVLINE HERCULES to linia najnowszej 
generacji syntetycznych, półsyntetycz-
nych i mineralnych olejów silnikowych 
przeznaczonych do samochodów cięża-
rowych, autobusów i ciężkiego sprzętu. 
Oleje Hercules dostosowane są do bardzo 
restrykcyjnych wymagań norm emisji 
spalin EURO 5 i EURO 6 oraz posiadają 
oficjalne aprobaty/certyfikaty najwięk-
szych firm produkujących samochody 
takich jak Mercedes czy MAN. 

Gamę produktową Hercules tworzą m.in. 
LS 5W30 i LS 10W40, czyli syntetyczne 
oraz półsyntetyczne oleje oparte o tech-

nologię „Low SAPS” (z niską zawartością 
siarki i fosforu). Zaprojektowano je z my-
ślą o optymalnym połączeniu doskona-
łych własności smarnych, stabilności 
termicznej oraz doskonałych własności 
radzenia sobie z osadami przy długich 
przebiegach oraz technologii dostosowa-
nej do najnowszych układów typu filtry 
cząstek stałych DPF, układy SCR czy EGR. 
Revline Hercules LS 5W30 i LS 10W40 
idealnie pasują do nowoczesnych silni-
ków samochodów ciężarowych i autobu-
sów, spełniających wymagania odnośnie 
emisji spalin Euro 6 lub Euro 5, choć LS 
10W40, podobnie jak Revline LS 15W/40, 
bez żadnych problemów może być uży-
wany w pojazdach starszego typu.

Rodzinę produktów Revline Hercules 
uzupełniają UHPD 10W40 przeznaczony 
do wysoko obciążonych silników Diesla 
pozwalający maksymalnie wydłużyć 
okres ich eksploatacji oraz SHPD 15W40 
do silników Diesla w samochodach cięża-
rowych, ciężkim sprzęcie budowalnym, 
autobusach z układami SCR oraz EGR. 

TECHNOLOGIA M-ACTIVE - 
PEŁNA AKTYWACJA MOCY
Wszystkie produkty marki Revline 
oparte są o technologię M-Active. 
To nowoczesna formuła, która dzięki 
wykorzystaniu unikalnego procesu 
doboru surowców oraz produkcji oleju 
połączona z doświadczeniem w działach 
produkcji i technologii pracowników 
Rafinerii w Jaśle, zapewnia pełną akty-
wację mocy silnika i ochronę jednostki 
w najtrudniejszych warunkach pracy. 
To połączenie wysokiej jakości pakietów 
dodatków uszlachetniających i procesu 
produkcji obejmującego wieloetapową 
kontrolę surowca i gotowych produktów. 

Zastosowanie M-Active pozwala na 
utrzymanie optymalnej lepkości oleju, 
dając gwarancję niezawodności w pra-
cy z silnikami samochodów nowych 
oraz tych z dużym przebiegiem. Oleje 
Revline Hercules ze znakiem M-Active 
poprawiają osiągi silnika, przyczyniają 
się do redukcji zużycia paliwa i zapew-
niają optymalne właściwości nawet przy 
wysokich obciążeniach. Wysoka jakość 
jest potwierdzona badaniami w specja-
listycznych laboratoriach. Oleje Revline 
są mieszalne ze swoimi odpowiednika-
mi innych producentów środków sma-
rowych.

PAKIET MOBILNOŚCI? 
CIĘŻAROWCY POTRZEBUJĄ 
HERCULESA!
REVLINE TO FLAGOWA MARKA RAFINERII W JAŚLE. OBEJMUJE GAMĘ 30 NAJWYŻSZEJ 
KLASY OLEJÓW DLA MOTORYZACJI, STWORZONYCH Z WYKORZYSTANIEM 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH TECHNOLOGII I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DODATKÓW. 
OBOK PRODUKTÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, MASZYN ROLNICZYCH CZY 
BUDOWLANYCH NA OFERTĘ RAFINERII SKŁADA SIĘ TAKŻE SERIA REVLINE HERCULES. 
TO WYSOKIEJ KLASY OLEJE SILNIKOWE Z FORMUŁĄ M-ACTIVE, DOSTOSOWANE 
DO SPECYFICZNYCH POTRZEB SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW.
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NORMY HERCULES LS 10W40
• API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
• ACEA: E9/E6/E7
• SAE: 10W/40
• MAN: M 3477/3575/3275-1
• MB -Approval 228.51; MB-Approval 

228.31
• Volvo: VDS-4
• Renault: VI RLD-3
• Mack: EO-O Premium Plus
• Cummins: CES 20081
• MTU: Oil Category 3.1
• Deutz:DQC-IV-10LA
• Caterpillar: ECF-3

NORMY HERCULES LS 5W-30
• API: CJ-4/CI-4/CH-4/SL
• ACEA: E9/E6/E7
• SAE: 5W/30
• MAN: M 3477/3575/3271-1
• MB: 228.51/228.31
• Volvo: VDS-4
• Mack: EO-O Premium Plus
• Renault: VI RLD-3
• Cummins: CES 20081
• MTU: Oil Category 3.1
• Deutz:DQC-IV-10LA
• Caterpillar: ECF-3

HERCULES LS 10W40 MOŻNA 
STOSOWAĆ ZAMIENNIE ZA:
• Castrol Vecton Long Drain 10W/40 LS
• Lotos Turdus Powertec 5100 10W/40
• Mobil Delvac XHP LE 10W/40
• Platinum Ultor Progress 10W/40
• Shell Rimula R6 LM 10W/40
• Total Rubia TIR 8900 FE 10W/40

HERCULES LS 5W-30 MOŻNA 
STOSOWAĆ ZAMIENNIE ZA:
• Castrol Vecton Fuel Saver 5W/30
• Mobil Delvac 1 LE 5W/30
• Platinum Ultor Perfect 5W/30
• Shell Rimula R6 LME 5W/30
• Total Rubia TIR 9900 FE 5W/30

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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W porównaniu ze swoim poprzednikiem, 
klimatyzator postojowy Viesa wykonał 
zdecydowany krok naprzód. Zmieniło 
się w nim niemal wszystko – od obudo-
wy po elektronikę, niezmieniony został 
właściwie tylko wyjątkowo niezawodny 
agregat chłodniczy. Całkowicie nowa 
obudowa jest głównym elementem 
klimatyzatora. Wykonana została 
wskutek formowania ekspando-
wanego polipropylenu, materiału 
bardzo lekkiego, ale odpornego 
na uderzenia (używanego od 
lat do produkcji zderzaków 
samochodowych), a tak-
że izolacji dźwiękowej 
i doskonałego stopnia 
izolacji termicznej.

Nowa obudowa jest tak 
lekka, że cały klimatyzator nie 
przekracza wagi 14 kg. W porównaniu do 
VIESA Kompressor IIS masa zredukowa-
na została więc o ponad 40%. Mniejszy 
ciężar oraz poprawiona w stosunku do 
poprzedniego modelu o 15% aerodyna-

mika, oznaczają mniejsze zużycie pali-
wa w trakcie podróży. Dokładne badania 
aerodynamiczne wykazały również 
znaczne zmniejszenie hałasu, warto 
pamiętać więc, że komfort akustyczny 
jest jedną z największych zalet nowego 
klimatyzatora VIESA. Obniżenie hałasu 

i wibracji udało się uzyskać dzięki 
zastosowaniu innowacyjnych 

materiałów. Inny atut 
urządzenia to m.in. 

brak wysta-

jących części wewnątrz 
przedziału pasażerskiego: otwory wen-
tylacyjne są zlicowane z dachem kabiny. 
Doskonałe zintegrowanie poprawia 
warunki zamieszkania (kierowca nie 
ryzykuje przypadkowego uderzenia 
w głowę) oraz umożliwia całkowite 
otwarcie górnych drzwi. 

Dzięki rotacyjnej sprężarce i właściwej 
równowadze pomiędzy wydajnością 
a zużyciem, VIESA Kompressor III gwa-
rantuje odpoczynek dla kierowcy bez 
potrzeby utrzymywania silnika pojaz-
du w ruchu. Na etapie projektowania 
oceniono wszystkie zmienne kosztów, 
w tym koszty ukryte, które często są 
niedoceniane. Klimatyzacja postojowa 
Kompressor III nie jest alternatywą dla 
klimatyzatora pojazdu, ale raczej we-
wnętrzną jednostką utrzymania tem-
peratury po wyłączeniu silnika. Dlatego 
właśnie znaleziono najlepszą równowa-

gę między komfortem klimatycznym, 
a zużyciem energii. Dzięki kli-

matyzacji postojowej Kom-
pressor III kierowca nigdy 
nie będzie miał problemów 

z akumulatorami, ponieważ 
pobór prądu jest zredukowany do 

minimum.

VIESA KOMPRESSOR III TO WYNIK PONAD TRZECH LAT WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM 
TERMODYNAMIKI UNIWERSYTETU FLORENCKIEGO. ZAPROJEKTOWANY, ABY 
UTRZYMAĆ  STAŁĄ TEMPERATURY WEWNĄTRZ KABINY, ZAPEWNIAJĄC KOMFORTOWY 
ODPOCZYNEK KIEROWCY PODCZAS POSTOJÓW.

FUNKCJE PANELU 
STEROWANIA:SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA:
-  nawigacja menu jest uproszczona 

i bardzo intuicyjna;
-  o 200% większy wyświetlacz 

z regulowanym kontrastem 
i oświetleniem;

-  9 prędkości wentylatora;
-  programowalne włączanie i wyłączanie;
-  automatyczne sterowanie ustawioną 

temperaturą;
-  włączanie i wyłączanie funkcji 

wentylacji;
-  wyłącznik dźwięków klawiszy;
-  autodiagnostyka;
-  całkowity czas pracy w godzinach;
-  wskazanie poziomu naładowania 

akumulatora.

PRODUKTY

– IDEALNY KLIMATYZATOR POSTOJOWY 
VIESA KOMPRESOR III 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
 6404.S0011-1
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ZUŻYCIE AKUMULATORA 24V  
– 12.3 AH PRZY 30C
ZUŻYCIE AKUMULATORA 24V  
(FUNKCJA WENTYLACJI) – OD 0.9 DO 2.3 AH

WYMIARY:
WYSOKOŚĆ – 155 mm
SZEROKOŚĆ – 780 mm
GŁĘBOKOŚĆ – 580 mm

WAGA: 14 KG
NAPIĘCIE: 24V DC
MOC: 1100W
WYDAJNOŚĆ: 500M3/H
CZYNNIK CHŁODZĄCY - R 134A





DANE TECHNICZNE 
URZĄDZENIA:

Urządzenie używane jest m.in. przez 
serwisy Scania CZ oraz spółki transpor-
towe Arriva i ICOM.

Należy zwrócić uwagę, że urządzenie 
jest dostosowane do obsługi wagonów 
tramwajowych. Poniżej przykład zasto-
sowania dźwigników w spółce transpor-
towej DPO Ostrava.

Nadmienić należy, że są one również 
używane przez producenta pojazdów 
szynowych STADLER.

Maksymalny udźwig każdej kolumny:  
5500/7500 kg
Czas podnoszenia: 95 s
Czas opuszczania: 89 s
Zasilanie: TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz
Silnik: 1,5 kW
Maksymalna wysokość podnoszenia Hc:  
1800 mm
Maksymalna wysokość ramion Ho: 1918 mm
Wysokość prześwitu HL: 23 mm
Maksymalna wysokość kolumny Hg: 2659 mm
Średnica kół samochodów ciężarowych:  
14-22,5”/ 585-1160 mm
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Przestawny dźwignik kolumnowy jest 
coraz częściej stosowanym modelem 
dźwignika do obsługi:
-  samochodów ciężarowych,
-  autobusów,
-  cystern,
-  zestawów pojazd-naczepa,
-  ciągników i maszyn rolniczych.

Producent dźwignika proponuje tworze-
nie zestawów od 4 do 12 kolumn. Zapew-
nia to znaczną łatwość obsługi różnych 
pojazdów bez zbędnego blokowania 
powierzchni warsztatu. 
Pełna synchronizacja pracy kolumn 
oraz ich elektryczna regulacja gwaran-
tują najwyższy standard obsługi pojaz-
dów, ergonomię i bezpieczeństwo pracy. 
Kolumny posiadają regulowany rozstaw 
łap – ramion chwytających za koło, co 
poprawia komfort użytkowania. 
Dzięki „ekranowi dotykowemu” na ko-
lumnie MASTER można precyzyjnie 
sterować wysokością unoszenia. W ob-
słudze pomaga również bezprzewodowy 
pilot.
Udźwig kolumn to 5500 kg lub 7500 kg 
w układzie 4 do 12 kolumn.
Ułatwieniem dla obsługi są również 
dodatkowe akcesoria:
- zestawy „elektro-box”
- specjalne adaptery dedykowane dla 
maszyn rolniczych

Urządzenie wykonane jest przez cze-
skiego producenta w bardzo wysokiej 
jakości.

KILKA SŁÓW 
O DŹWIGNIKACH 
MOBILNE (PRZESTAWNE) DŹWIGNIKI 
KOLUMNOWE DO OBSŁUGI CIĘŻKICH 
POJAZDÓW: AMI 5,5 / 7,5 TRUCK.

Michał Michalczyk, 
starszy specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatów 
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TARCZA SPRZĘGŁOWA VALEO NOWEJ GENERACJI TYPU TH TO ROZWIĄZANIE, KTÓRE 
PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA PALIWA I SPEŁNIENIA CORAZ BARDZIEJ 
WYŚRUBOWANYCH NORM EMISJI SPALIN. 

TARCZA SPRZĘGŁOWA

Zestawy sprzęgłowe z tarczą tego typu 
produkowane są na oryginalne wypo-
sażenie producentów pojazdów cięża-
rowych i autobusów, dostępne są także 
na rynku wtórnym. Aktualnie tarczę 
sprzęgłową nowej technologii typu TH 
znajdziemy w 3 zestawach oferowanych 
przez Valeo Service. Dwa z nich mają 
zastosowanie do autobusów i autokarów 
Scanii, trzeci z nich ma zastosowanie 
do pojazdów ciężarowych marki Renault 
i Volvo. Szczegółowe zastosowanie moż-
na sprawdzić w programie TecDoc, po-
równując przejścia pomiędzy numerami 
referencyjnymi Valeo Service, a numera-
mi oryginalnymi producentów pojazdów.

ODPOWIEDŹ NA 
WYŚRUBOWANE NORMY 
EMISJI SPALIN I KONIECZNOŚĆ 
OGRANICZENIA ZUŻYCIA 
PALIWA
Od ponad 25 lat w Europie toczy się 
bardzo specyficzny wyścig. Wyścig 
producentów pojazdów ciężarowych 
i autobusów oraz ustawodawcy europej-
skiego, wprowadzającego kolejne normy 
emisji spalin.
Od roku 1993 ustawodawca europejski 
wprowadza coraz bardziej wyśrubowane 
normy emisji szkodliwych substancji, 
w tym w szczególności tlenków azotu, 
węglowodorów, tlenków węgla i cząstek 

stałych. Rolą producentów pojazdów 
ciężarowych jest konstruowanie i ulep-
szanie już oferowanych ciężarówek tak, 
aby były w stanie te normy spełnić.
Jednocześnie toczy się jeszcze jeden 
wyścig. Wyścig pomiędzy producentami 
pojazdów ciężarowych w maksymalnym 
ograniczeniu zużycia paliwa. Szacuje 
się, że koszt oleju napędowego stanowi 
aż 40% kosztów prowadzenia przedsię-
biorstwa transportowego. Dlatego zuży-
cie paliwa to jeden z głównych czynni-
ków mających wpływ na wybór pojazdu 
ciężarowego przez przedsiębiorcę. 
Firma Valeo dzięki nowej tarczy sprzę-
głowej generacji typu TH przyczynia się 
do osiągnięcia obu tych celów - ograni-
czenia zużycia paliwa i spełnienia norm 
emisji spalin. 

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI 
TŁUMIENIA DRGAŃ O 30%, 
MOMENT OBROTOWY 
NAWET DO 3500 NM 
Jednym z głównych sposobów obniżania 
zużycia paliwa i ograniczania emisji 
dwutlenku węgla jest obniżenie prędko-
ści obrotowej silnika, czyli tak zwany „do-
wnspeeding”. Niestety „downspeeding” 
ma wpływ także na zwiększenie wibracji 
silnika, a to zwiększa hałas, może także 
uszkodzić skrzynię biegów. Mamy więc 
do czynienia z dylematem: moment ob-
rotowy vs wibracje. Im niższa prędkość 
obrotowa, tym większe wibracje. 
Aby rozwiązać ten dylemat, Valeo wpro-
wadziło do oferty tarczę sprzęgłową 

VALEO TH 
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Opatentowane 
gniazdo sprężyny 
w tarczy sprzęgło-
wej TH.
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nowej generacji TH. 
Tarcza TH charaktery-
zuje się zwiększeniem 
możliwości tłumienia 
drgań aż o 30% w po-
równaniu do tarczy 
typu TG. Jednocześnie 
jest w stanie przenieść 
ten sam wysoki moment 
obrotowy, w zależności od 
referencji nawet do 3500 Nm. 
Tarcza TH umożliwia obniże-
nie prędkości obrotowej silnika 
o 200 obrotów, a to oznacza oszczęd-
ność paliwa nawet o 3%.
Jak to możliwe? Tłumik drgań tarczy 
TH ma średnicę zwiększoną z 254 mm 
do 285 mm w porównaniu do tarczy 
w technologii TG. Jakie korzyści daje 
nam większa średnica tłumików drgań? 
Umożliwia lepsze tłumienie przenosząc 
moment obrotowy nawet do wspomnia-

nych 3500 Nm, 
w zależności 
od referencji. 
Jednocześnie 
ogranicza 
poziom wi-
bracji i hałasu. 

W niektórych 
przypadkach 

umożliwia nawet 
rezygnację z koła 

dwumasowego.
Ponadto tłumik drgań 

tarczy TH ma zakres kątowy 
pracy większy o 20 stopni. Umożliwia to 
optymalizację filtracji drgań. W tarczy 
TH wykorzystano opatentowane przez 
Valeo specjalne gniazdo sprężyny, które 
ogranicza skręcanie sprężyny i zwięk-
sza niezawodność całego układu. Tłu-
miki drgań wstępnych to rozwiązanie 
doskonale znane z tarcz poprzednich 

generacji. Zapewniają komfort pracy na 
biegu jałowym. Tłumiki drgań tarczy TH 
charakteryzują się niższą sztywnością 
kątową, co umożliwia skuteczniejsze 
tłumienie wibracji. Co rozumiemy pod 
pojęciem sztywności kątowej? Jest to 
wartość kąta wychylenia tłumika drgań, 
w wyniku przyłożenia pewnej konkret-
nej wartości siły, w konsekwencji mo-
mentu obrotowego.

MATERIAŁ CIERNY 
ZAWSZE W TEJ SAMEJ 
JAKOŚCI ORYGINALNEGO 
WYPOSAŻENIA 
Przyjrzyjmy się materiałom ciernym. 
Powierzchnia materiału ciernego tarczy 
TH jest mniejsza niż tarczy TG. Nie ma 
to żadnego negatywnego znaczenia dla 
działania sprzęgła. Valeo stosuje w swo-
ich sprzęgłach zawsze ten sam materiał 
cierny, niezależnie od tego czy produko-
wane sprzęgło jest przeznaczone na ory-
ginalne wyposażenie ciężarówki, czy na 
rynek wtórny. Oryginalny materiał cier-
ny zapewnia wysoką odporność cieplną 
i ogranicza zjawisko poszarpywania 
sprzęgła w momencie jego załączenia. 
Nowy opatentowany przez Valeo wzór 
rowków zastosowany w tarczy typu TH 
zwiększa współczynnik tarcia.

IDEALNE ROZWIĄZANIE 
DLA POJAZDÓW 
ZE ZAUTOMATYZOWANĄ 
SKRZYNIĄ BIEGÓW 
Tarcze TH dzięki swej nadzwyczajnej 
zdolności tłumienia drgań, znakomicie 
sprawdzają się w pojazdach ciężaro-
wych i autobusach wyposażonych 
w zautomatyzowaną skrzynię biegów. 
Czyli tam, gdzie głównym wymaganiem 
stawianym konstruktorowi sprzęgła 
nie jest wysoka odporność termiczna, 
a zdolność do skutecznego tłumienia 
drgań przy niskich prędkościach obro-
towych.
Od kilku lat popularność pojazdów 
ciężarowych wyposażonych w zauto-
matyzowaną skrzynię biegów rośnie 
lawinowo. Konstruktorzy Valeo przewi-
dzieli ten trend i dzięki temu Valeo ofe-
ruje tarczę sprzęgłową nowej generacji 
TH producentom pojazdów ciężarowych 
jako oryginalne wyposażenie pojazdów 
Euro 6, a w przyszłości także Euro 7.
Od teraz te produkty dostępne są także 
na rynku wtórnym. Warto podkreślić, 
że sprzęgła Valeo z zastosowaniem do 
pojazdów ciężarowych i autobusów są 
objęte dwuletnią gwarancją na terenie 
Europy bez limitu kilometrów. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TARCZY TYPU TH

SZTYWNOŚĆ KĄTOWA I MOMENT OBROTOWY W KOLEJNYCH 
TECHNOLOGIACH TARCZY
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Pojazdy powyżej masy 3,5 tony nie mają 
takiego przyspieszenia i osiągów jak 
samochody osobowe, więc zdawać by się 
mogło, że łatwo je dostrzec przez innych 
uczestników. Kierowca siedząc wysoko 
ma też zapewnioną doskonałą widocz-
ność i bez trudu dostrzeże i zareaguje 
na każde niebezpieczeństwo. To błędne 
założenia, bo taki pojazd ze względu na 
swoją masę całkowitą ma zdecydowanie 
dłuższą drogę hamowania, a do tego 
kolizja z nim podlega niezmiennym 
prawom fizyki. Warto więc inwestować 
w wysokiej jakości oświetlenie, zarówno 
do reflektorów głównych i tylnych, jak 
i świateł pomocniczych.
Żarówki halogenowe Philips MasterDuty 
i MasterLife wyróżniają się wysoką od-
pornością na wstrząsy i wibracje, na jakie 
narażone są pojazdy ciężarowe i auto-
busy w trakcie eksploatacji. Wyprodu-
kowano je z zachowaniem tych samych 
parametrów, co produkty przeznaczone 
na pierwszy montaż. Bańka żarówki 

wykonana została ze szkła kwarcowego, 
wewnątrz zastosowano wzmocniony 
podwójny żarnik.
Obie żarówki dostępne są w typach H1, 
H3, H4, H7 i H11. MasterDuty charakte-
ryzują się temperaturą barwową 3200K 
i żywotnością 500 godzin ciągłego 
świecenia. Taką samą temperaturę mają 
żarówki MasterLife, przy czym są to pro-
dukty o dłuższej – nawet czterokrotnie 
– żywotności.
Ich uzupełnieniem jest żarówka Master-
Duty BlueVision z efektem światła lamp 
ksenonowych. Użytkownicy pojazdów 
ciężarowych oraz autobusów 
mogą wybierać także żarów-
ki Philips 24V przeznaczone 
do świateł krótkich i dzien-
nych, lamp tylnych i pomoc-
niczych oraz oświetlenia 
wnętrza kabiny. 
W zawodzie kierowcy spraw-
nie działające oświetlenie 
pojazdu, to nie tylko kwestie 

bezpieczeństwa na drodze, ale też możli-
wość sprawnej realizacji zleconej pracy. 
Stąd też dużą popularnością w ofercie 
Philips cieszą się zestawy żarówek zapa-
sowych - mówi Wioletta Pasionek, Marke-
ting Manager Central Europe z Lumileds 
Poland, producenta i dystrybutora oświe-
tlenia samochodowego marki Philips - 
Nasze produkty sprzedawane są zarówno 
na sztuki, jak i w kompletach. Przy wy-
mianie żarówek w światłach głównych, 
podobnie jak przy samochodach osobo-
wych, zalecamy zrobić to parami.

EFEKTYWNE OŚWIETLENIE 
PHILIPS DO POJAZDÓW 
Z INSTALACJĄ 24V
PHILIPS PRZEKŁADA SWOJE BOGATE DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI OŚWIETLENIA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH TAKŻE NA POJAZDY CIĘŻAROWE I AUTOBUSY. WSZYSTKIE 
OFEROWANE ŻARÓWKI 24V WYRÓŻNIAJĄ SIĘ ZARÓWNO TRWAŁOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, 
JAK I WYSOKIMI PARAMETRAMI ŚWIETLNYMI.
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Jedną z najczęstszych przyczyn awarii 
turbosprężarki jest problem ze smaro-
waniem: 
-  niedostateczna ilość oleju  

(brak smarowania), 
-  kondycja / jakość oleju  

(zanieczyszczenie). 

SYSTEM UŁOŻYSKOWANIA 
– DZIAŁANIE
Aby zrozumieć istotę problemu, należy 
uświadomić sobie, jak precyzyjna jest 
budowa turbosprężarki. System ułoży-
skowania skonstruowany jest w taki 
sposób, że tuleje umiejscowione są 
pomiędzy nieruchomą obudową rdze-
nia turbosprężarki oraz obracającym 
się z dużymi prędkościami wałkiem 
turbiny. Konstrukcja uniemożliwia ja-
kąkolwiek styczność współpracujących 
ze sobą elementów w całym zakresie 
pracy turbosprężarki. Wraz z funkcją 
smarowania oraz chłodzenia, powstały 
film olejowy ma również za zadanie 
zapewnić stabilność pracy wałka i koła 
turbiny przy jednoczesnym zachowa-
niu krytycznych tolerancji luzów rzędu 
kilku mikronów. 

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ 
NA TURBOSPRĘŻARKĘ
W związku z tym, jakość oleju będzie 
decydować o prawidłowej pracy i ży-

wotności turbosprężarki. Istnieje wiele 
rodzajów zanieczyszczeń, które mogą 
być przenoszone wraz z olejem silniko-
wym do wnętrza turbosprężarki i w kon-
sekwencji powodować jej uszkodzenie. 
Najczęściej spotykane są drobne cząstki, 
zwykle zwęglony olej powstały w pro-
cesie spalania. Jeśli stężenie tych 
cząstek jest zbyt duże, oddziałują 
one jak ścierniwo stopnio-
wo erodując i polerując 
powierzchnie łożyska 
i wałka. W konsekwencji 
następuje zwiększenie luzu 
pomiędzy wspomnianymi 
elementami i zamykanie 
otworów smarujących 
łożysk aż do momentu, 
gdy film olejowy nie 
będzie w stanie kontro-
lować ruchu wałka 
turbiny. Jeśli już 
dojdzie do styku 
pomiędzy wałkiem, 
łożyskiem i obudową 
rdzenia, w krótkim 
czasie następuje 
ocieranie bocznych 
krawędzi łopatek kół: 
kompresji i turbiny 
o obudowy, przegię-
cie wałka i ostatecz-
nie jego pęknięcie. 

Drobne fragmenty kół mogą następnie 
przedostać się do intercoolera lub/i ukła-
du wydechowego, powodując tym sa-
mym dalsze uszkodzenia. 

W przypadku większych zanieczysz-
czeń w oleju, jak np. fragmentów zuży-
tych elementów silnika, jeśli nie zostaną 
wychwycone przez filtr oleju, spowodują 
głębokie rysy na powierzchniach ele-
mentów roboczych i w finale do znisz-
czenia turbosprężarki.

TURBOSPRĘŻARKA 
JAKOŚĆ OLEJU MA WYJĄTKOWY WPŁYW NA ŻYWOTNOŚĆ TURBOSPRĘŻARKI, POZORNIE 
NIEWIELKA NIEWYDOLNOŚĆ UKŁADU SMAROWANIA PROWADZI DO KATASTROFALNYCH 
SKUTKÓW. CO ROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ AWARII?

- WPŁYW UKŁADU SMAROWANIA NA JEJ PRACĘ
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-  gwałtowne wyłączanie silnika,
-  niska wydajność pompy olejowej,
-  zużyty, zablokowany lub słabej jakości 

filtr oleju,
-  rozcieńczenie oleju paliwem wskutek 

częstej regeneracji filtra cząstek sta-
łych (jazda na krótkich odcinkach),

-  wydłużone okresy między przeglądami,
-  silnik niewystarczająco dokładnie wy-

czyszczony po remoncie kapitalnym,
-  rozcieńczenie oleju wodą z powodu 

wycieku spod uszczelki głowicy,
-  zła kondycja silnika (zużycie elemen-

tów silnika, metalowe opiłki mogą 
przedostać się do obiegu oleju),

-  nieprawidłowy proces spalania.

ZASADY EKSPLOATACJI
Aby zapobiec uszkodzeniu turbosprężar-
ki, zaleca się przestrzeganie niektórych 
żelaznych zasad:
-  należy stosować dobrej jakości olej 

silnikowy i filtr oleju, zgodnie z zale-
ceniami producenta pojazdu,

-  należy przestrzegać zalecanych od-
stępów między przeglądami,

-  przewody zasilające oraz spływowe 
oleju powinny być wymienione na 
nowe,

JAKI OLEJ?
Bardzo ważne jest również stosowanie 
właściwego, zgodnego z zalece-
niami producentów pojazdów, 
oleju silnikowego i uzupełnianiu 
go do odpowiedniego poziomu. 
Olej, który nie spełnia specyfikacji 
producenta, olej o innej klasie lepkości, 
wreszcie olej zawierający dodatki, mogą 
również doprowadzić do uszkodzenia 
turbosprężarki.
Główne przyczyny powstawania awarii:
-  zbyt niski poziom oleju w silniku (tur-

bosprężarka nie jest wystarczająco 
smarowana i chłodzona),

-  stosowany jest olej niskiej jakości, 
nieodporny na panujące, wysokie tem-
peratury,

-  blokada, najczęściej przez karboniza-
cję, przewodu doprowadzającego olej 
oraz kanałów olejowych wewnątrz 
turbosprężarki (blokada przepływu 
oleju),

-  zawsze należy stosować nowe 
uszczelki olejowe,

-  silnik powinien być schłodzony po 
jeździe z dużą prędkością oraz roz-
grzany przed osiągnięciem wysokiej 
prędkości,

-  po poważnej awarii poprzedniej tur-
bosprężarki (wytarcie elementów) 
należy oczyścić układ olejowy wraz 
z miską olejową,

-  należy unikać jazdy wyłącznie na 
krótkich dystansach.

Większość awarii turbosprężarek 
związanych jest z problemami układu 
olejowego. Odpowiednio traktowana 
turbosprężarka powinna bezawaryjnie 
działać tak długo, jak długo pracuje 
silnik, dlatego tak ważne jest przestrze-
ganie zasad prawidłowej obsługi silnika 
turbodoładowanego. 
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TRENDY W PRZEMYŚLE 
MOTORYZACYJNYM
PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY TO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH SEKTORÓW ŚWIATOWEJ 
GOSPODARKI. STRATEGIE WIELKICH KONCERNÓW SAMOCHODOWYCH KSZTAŁTUJĄ 
NOWOCZESNE TECHNIKI PRODUKCJI ORAZ KONKURENCYJNOŚĆ. NA KAŻDYM KROKU 
JESTEŚMY ZASKAKIWANI INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI I TYM SAMYM NASZE 
OCZEKIWANIA STALE ROSNĄ. 
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Ten trend dotyczy również oświetlenia 
zewnętrznego i wewnętrznego pojaz-
dów. Wzrastający postęp techniczny 
w oświetleniu ma na celu zainspirować 
kierowców do poszukiwania i wy-
bierania najciekawszych innowacji. 
Zwiększona wydajność, poprawa bezpie-
czeństwa, nowoczesny design, wysoka 
funkcjonalność to centralne punkty 
aktualnych trendów w produkcji oświe-
tlenia samochodowego na świecie.

POZNAJ LAMPY 
ZESPOLONE TRUCKLIGHT
Do portfolio produktów oświetlenia 
zostały wprowadzone lampy zespolone 
Trucklight. Wśród nich znalazły się trzy 
designerskie lampy: Luna, Lucy i Navia. 
To najwyższej jakości lampy zespolo-
ne, które łączą w sobie funkcjonalność 
i nowoczesny design. Niewątpliwą zaletą 
tych lamp jest wykorzystanie w nich 
technologii LED. Dzięki temu są one 
bardzo energooszczędne, zachowując 
przy tym dłuższą żywotność. Są od-
porne na uszkodzenia mechaniczne, 
ponieważ diody LED charakteryzują się 
kompaktową budową i brakiem luźnych 
elementów takich jak szkło czy żarnik. 
W rezultacie świetnie znoszą drgania, 
wstrząsy i upadki. Diody LED nie zawie-
rają substancji szkodliwych dla środowi-
ska takich jak rtęć, a dzięki ich wydłu-
żonej żywotności rzadko się je wyrzuca 
i dlatego są niezwykle przyjazne dla 
środowiska.

PROCES PRODUKCJI 
GWARANTEM 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
Lampy są w pełni hermetyczne i po-
siadają zgodność ze stopniem ochrony 
przed zawilgoceniem IP 68, a zakres 
temperatury pracy wynosi –40°C do 
+ 60°C. Technologia LED, w jakiej są one 
wykonane, zapewnia uzyskanie bardzo 
dobrych parametrów świetlnych przy 
bardzo małym poborze prądu. Do pro-

dukcji używane 
są wyłącznie 
markowe diody 
firm takich, jak 
OSRAM i DOMI-
NANT zapew-
niające wysoką 
jakość wyrobów. 
Pozostałe elemen-
ty elektroniczne 
selekcjonowane 
są według dostaw-
ców dla Automo-
tive, co gwaran-
tuje bezawaryjną 
i bezobsługową 
pracę układu elek-
tronicznego lampy 
przez bardzo długi 
czas. Gwaranto-
wane jest również 
działanie lampy 
w sposób nieza-
kłócający pracy 
innych urządzeń 
elektrycznych czy 
elektronicznych 
w pojeździe, co 
jest potwierdzone 
homologacją na 
kompatybilność 
elektroma-
gnetyczną. Dla 
zwiększenia uniwersalności zastoso-
wania, lampy posiadają zakres napięcia 
zasilania od 10 do 30 V oraz dowolną 
biegunowość podłączenia przewodów 
zasilających co umożliwia zastosowanie 
ich w pojazdach z instalacją 12 V i 24 V.

WSZECHSTRONNE 
ZASTOSOWANIE
Modele lamp różnią się funkcjami oraz 
designem. Kompaktowa budowa po-
zwala na łatwy i różnorodny montaż. 
Niektóre z lamp posiadają dynamiczny 
kierunkowskaz, inne metalizowany 
pierścień. Świetnie sprawdzą się w po-

jazdach takich, jak samochody ciężaro-
we, dostawcze, pojazdy specjalistyczne, 
maszyny rolnicze i inne. 

TRUCKLIGHT 
TO MĄDRY WYBÓR!
Trucklight to oświetlenie nowoczesne 
i funkcjonalne spełniające oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających 
klientów. Potrzeby naszych klientów 
są naszym największym priorytetem 
i dlatego dostarczamy wyłącznie najlep-
sze rozwiązania zgodne z najnowszymi 
trendami. Zachęcamy do zapoznania się 
z ofertą lamp zespolonych Trucklight.
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Z TURYNU NA CAŁĄ EUROPĘ 

COVIND TO WŁOSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA SPECJALIZUJĄCA 
SIĘ W PROJEKTOWANIU, PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI CZĘŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH. 

Firma założona została na po-
czątku lat 80. ubiegłego wieku 
w samym centrum turyńskiego 
okręgu przemysłowego. Dziś 
Covind znany jest we wszystkich 
aspektach jako międzynarodowy 
gracz, który działa w ponad 70 
krajach. Dzięki najszerszej gamie 
komponentów nadwoziowych 
i wyposażenia wewnętrznego 
(kabiny), Covind gwarantuje 
najwyższej jakości części i jest 
w stanie zaspokoić potrzeby 
międzynarodowego taboru jeż-
dżącego.

PRODUKCJA 
I KNOW-HOW 
Know-how w połączeniu z in-
nowacją i doświadczeniem to 
udany mariaż, który najlepiej 
charakteryzuje pracę Covinda. 
W celu optymalizacji procesów 
produkcyjnych firma stale inwe-
stuje w technologie. Covind, dzięki 
trzydziestoletniemu doświadcze-
niu i wysoko wykwalifikowanym 
zespołom, posiada know-how, 
które wraz z intensywnym dzia-
łaniem badawczo–rozwojowym 
gwarantuje niezawodność i wyso-
ką jakość. Covind zarządza auto-
nomicznie, dzięki wewnętrznej 
strukturze procesu produkcji, 
wszystkimi etapami powstawania 
wyrobu – od projektowania części, 
konstrukcji form poprzez produk-
cję, lakierowanie i montaż. Struk-
turyzacja obecna jest na każdym 
etapie procesu produkcyjnego, 
począwszy od studium wykonal-
ności, projektu technologicznego 
aż do uruchomienia produkcji 
seryjnej. Aby móc pozostać kon-

kurencyjnym w szybkości reakcji 
i jakości, Covind latami inwesto-
wał w layout technologiczny pro-
dukcji komponentów przechodząc 
od technologii wtrysku ciśnie-
niowego i termoformatowanie do 
formowania rotacyjnego. Asor-
tyment produkowany jest z two-
rzyw sztucznych i blach. Zawiera 
16 grup, 126 linii produktowych 
i około 7000 referencji, wśród któ-
rych możemy wymienić zderzaki, 
maski silnika, stopnie, błotniki, 
drzwi, klamki, lusterka itd. 

JAKOŚĆ 
Firma od zawsze stosuje standar-
dy gwarantujące niepodważalne 
jakościowo produkty i usługi. Od 
momentu powstania Covind jest 
synonimem jakości, dążącym do 
ugruntowania i rozwijania swojej 
konkurencyjności na rynku, po-
przez stałe poprawianie jakości, 
niezawodności i bezpieczeń-
stwa swoich wyrobów i usług. 
W związku z tym komponenty 
Covind są stale poddawane rygo-
rystycznemu i drobiazgowemu 
procesowi kontroli w celu za-
gwarantowania produktu, który 
doskonale spełnia normy i spe-
cyfikacje producentów. Oprócz 
uzyskania certyfikatu TÜV UNI 
EN ISO 9001, Covind posiada rów-
nież certyfikat Gost-R, a także 
dodatkowe nagrody przyznawane 
przez firmy – liderów w zakresie 
kontrolowania, weryfikacji, anali-
zy i certyfikacji. 

LOGISTYKA
Wydajna usługa logistyczna 
wspierana przez zaawansowany 

system informatyczny to 
pomysł na zmaksymali-
zowanie działań. Innym 
kluczowym elementem 
i charakterystycznym 
znakiem Covind jest 
efektywność systemu 
logistycznego, udo-
skonalanego w czasie, 
zdolnego do progra-
mowania i synchro-
nizacji multiprze-
pływów towarów 
oraz do zarządzania 
wszystkimi powiąza-
nymi informacjami. 
Covind dysponuje 
powierzchnią maga-
zynową ponad 50 tys. 
metrów kwadrato-
wych, która umożli-
wia natychmiastową 
dostępność produktu, 
a zatem szybszą do-
stawę. Szczególną 
uwagę zwraca się na 
fazy konfekcjonowania 
i pakowania, poszu-
kując elastycznych 
rozwiązań minima-
lizujących wymiary 
i maksymalizujących 
zabezpieczenie towa-
ru. Wszystkie produkty 
Covind są oznakowa-
ne w taki sposób, aby 
zagwarantować ich 
optymalne śledzenie 
oraz szybką i bez-
pieczną identyfikację 
w ciągu logistycz-
nym. 





Także właściciele firm leasingowych 
oraz przewozowych zmuszeni są do 
skoncentrowania się coraz bardziej na 
kosztach operacyjnych (całkowity koszt 
posiadania). Kiedy pojawia się pytanie, 
czy firma leasingowa może zaoferować 
atrakcyjne usługi i jednocześnie pro-
wadzić opłacalny biznes, decydującym 
czynnikiem stają się koszt „jednostkowy” 
(kilometra, godziny lub tony) oraz odpo-
wiednio niski koszt najmu. Szczególny 
nacisk kładziony jest na wydłużenie 
czasów między przeglądami, ilość czasu 
poświęcanego na naprawy wraz z rosną-
cym wiekiem pojazdu oraz dostępność 
sieci świadczących usługi oraz naprawy 
dla danego typu pojazdu. Dokładnie te 
warunki starają się spełnić dzięki swoim 
produktom specjaliści Schaeffler Auto-
motive Aftermarket w dziedzinie samo-
chodów użytkowych. W końcu najlepszej 
jakości produkty oraz zestawy naprawcze 
dostosowane do potrzeb warsztatów 
przekładają się na wydłużenie czasów 
między przeglądami oraz skrócenie cza-
su naprawy.

OPATENTOWANY WZÓR, 
NAPRAWY ZORIENTOWANE 
NA WARSZTATY, JAKOŚĆ OE
Kompaktowe łożysko naprawcze FAG 
(RIU) to wzór opatentowany w wielu 
krajach. FAG RIU to  wstępnie zmonto-
wane i wypełnione smarem komponen-
ty łożysk piasty dla samochodów użyt-
kowych, które umożliwiają przebieg do 
jednego miliona kilometrów. Wstępnie 
zmontowane i wypełnione wysokiej 
jakości smarem FAG RIU dostarczane 
jest razem z narzędziem specjalnym, 
które zarówno skraca czas naprawy, 
jak i ogranicza jej koszt. Inaczej ujmu-
jąc, jest to zorientowane na warsztaty 
rozwiązanie naprawcze w jakości OE. 
Dodatkowo, warsztaty mogą teraz na-
prawić szeroką gamę różnych typów 
piast kół przy pomocy jednego FAG RIU, 
co znacznie upraszcza proces doboru 
części oraz redukuje koszty powierzch-
ni magazynowej – dodatkowa korzyść 
dla właściciela pojazdu.
FAG RIU składa się z  dwóch zespolo-
nych ze sobą i połączonych pierście-
niem blokującym łożysk stożkowych. 

Pierścień bloku-
jący zapobiega 

uszkodzeniu 
łożysk oraz 
utrzymuje 
je w jednej 
pozycji 
podczas 
montażu na 

osi napędo-
wej. Kompak-

towe łożysko 
naprawcze 

dostarczane 
jest z narzę-

dziem specjal-

nym, które umożliwia szybki i bezpro-
blemowy montaż. Kompaktowe łożysko 
naprawcze to kolejny etap rozwoju 
modułu łożyskowego. Dzięki opisanym 
powyżej cechom konieczne są mniejsze 
nakłady pracy podczas wymiany łoży-
ska. Dodatkowo wyeliminowana została 
kwestia zastosowania niewłaściwego 
lub zanieczyszczonego smaru. Już za 
pomocą trzech kompaktowych łożysk 
naprawczych FAG, można obsłużyć 43 
piasty w ponad 2100 różnych typach sa-
mochodów. Dzięki takiemu szerokiemu 
zastosowaniu, można znacznie zredu-
kować zarówno nakłady na zestawienie 
zamówienia, jak i koszty powierzchni 
magazynowej. 

CAŁY WIEK 
DOŚWIADCZENIA
Unikatowe rozwiązanie naprawcze, 
zorientowanie na warsztat, jakość 
OE: Od ponad 125 lat FAG jest wiodącą 
marką wybieraną przez producentów 
pojazdów. Nasi klienci mogą polegać 
na najlepszej jakości oraz naszych 
procedurach kontroli na każdym etapie 
produkcji. Od łożysk kół aż do kompak-
towych modułów piast – nasze najwyż-
szej jakości rozwiązania naprawcze dla 
łożysk kół w samochodach użytkowych 
wyznaczają standardy trwałości oraz 
wydajności. FAG jest liderem rynku 
w produkcji wysokiej jakości łożysk 
kół dla samochodów ciężarowych oraz 
przyczep:
-  największa na świecie wielkość pro-

dukcji na rynek OE
-  najdłuższa współpraca przy projek-

tach R&D z producentami samocho-
dów ciężarowych oraz przyczep

-  najlepszy zasięg oraz największe 
pokrycie rynku

24 GODZINY NA DOBĘ, SIEDEM DNI W TYGODNIU – OBECNIE SAMOCHODY UŻYTKOWE 
MUSZĄ BYĆ ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY WYTRZYMAĆ DUŻE PRZEBIEGI ORAZ DŁUGIE 
OKRESY UŻYTKOWANIA. DODATKOWO PRESJA CENY STANOWI DUŻE WYZWANIE DLA 
WŁAŚCICIELI POJAZDÓW. 

SZYBKO, ŁATWO 
I KORZYSTNIE DZIĘKI 
KOMPAKTOWEMU ŁOŻYSKU 
NAPRAWCZEMU FAG RIU
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SZEROKOPASMOWE 
SONDY LAMBDA 

Bosch oferuje szeroką gamę sond, 
począwszy od bardzo prostych, prze-
znaczonych do aut z lat 80-tych, aż po 
najczęściej obecnie stosowane – także 
w pojazdach ciężarowych – sondy sze-
rokopasmowe. Sonda szerokopasmowa 
mierzy sygnał w zakresie λ>0,65 i w prze-
ciwieństwie do sond dwustanowych 
pracujących w zakresie λ=1 jest w stanie 
pracować w znacznie szerszym zakresie.

Sonda zawiera dwie komory, pomiarową 
oraz referencyjną. W komorze pomia-
rowej, przez którą przepływają spaliny, 
znajduje się ogniwo Nernsta znane 
z sond dwustanowych. Druga komora od-

niesienia zawiera powietrze referencyjne. 
Porównując zawartość tlenu w obydwu 
komorach za pomocą pompy tlenu, tak 
steruje się przepływem tlenu między 
komorami, aby sygnał z ogniwa Nernsta 
znajdujący się w komorze pomiarowej 
wynosił 450 mV, co odpowiada λ=1.

Jeżeli w komorze pomiarowej zawartość 
tlenu jest niższa niż w referencyjnej, na-
leży go „dopompować” i analogicznie, jeśli 
poziom jest wyższy – należy go „odpompo-
wać”. Można tego dokonać, zmieniając od-
powiednio wartość i kierunek przepływu 
prądu zasilającego pompę tlenu. I właśnie 
to działanie określa poziom tlenu w komo-
rze pomiarowej, porównując go do znanego 
poziomu tlenu w komorze referencyjnej.

PRZEPISY DOTYCZĄCE EMISYJNOŚCI STAJĄ SIĘ CORAZ 
BARDZIEJ RESTRYKCYJNE. DLATEGO BARDZO WAŻNY 
JEST DOKŁADNY NADZÓR NAD EMISYJNOŚCIĄ SILNIKÓW 
SPALINOWYCH. IM SZYBSZA I DOKŁADNIEJSZA INFORMACJA, 
TYM PRECYZYJNIEJ MOŻNA STEROWAĆ SILNIKIEM.

Jednym z elementów, który informuje 
o chwilowej emisji jest sonda lambda. 
Dostarcza ona informacji o jakości skła-
du mieszanki, na której obecnie pracuje 
silnik. Już w 1976 r. po raz pierwszy 
zastosowano seryjnie sondę, wyprodu-
kowaną przez Boscha, w samochodzie 
marki Volvo. Od tamtej pory wiedza 
i doświadczenie pozwoliły dojść firmie 
Bosch do pozycji lidera rynku w tym 
segmencie. Przez ponad 40 lat Bosch 
wyprodukował ponad miliard sond. 
Obecnie są one dostarczane do wielu 
producentów pojazdów na wyposażenie 
fabryczne.

Numer Boscha Przykłady
0 281 004 184 DAF seria CF, XF

0 281 004 427 Scania seria P

0 281 004 528  Renault seria C, D

0 281 005 741 Scania seria G, P, R

0 986 435 402 BX CRI 3

PRZYKŁADOWE REFERENCJE 
SOND SZEROKOPASMOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM 
W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH

ZALEŻNOŚĆ PRĄDU 
ZASILAJĄCEGO POMPĘ
TLENU OD WSPÓŁCZYNNIKA 
SKŁADU SPALIN Λ

SCHEMAT BUDOWY SONDY 
SZEROKOPASMOWEJ

1. Spaliny
2. Rura wydechowa
3. Element grzejny
4. Elektroniczny układ regulacyjny
5. Komora odniesienia z kanałem powietrza referencyjnego
6. Szczelina dyfuzyjna
7. Ogniwo Nernsta z elektrodą pomiarową Nernsta (po stronie szczeliny dyfuzyjnej) oraz 

elektroda referencyjna (po stronie komory odniesienia)
8. Pompa tlenowa z elektrodą pompy
9. Porowata warstwa ochronna
10. Kanał wlotu gazów
11. Porowata przegroda dyfuzyjna
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SZEROKOPASMOWE 
SONDY LAMBDA 
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TRANSFLOW®

POJAZDY 
DOSTAWCZE
LINIA OLEJÓW SILNIKOWYCH HGV 
DLA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH MAN

Od ponad 50 lat marka Comma koja-
rzy się z produktami światowej klasy 
o wysokiej jakości, spełniającymi każdy 
wymóg związany z serwisowaniem 
pojazdu. Teraz operatorzy samochodów 
ciężarowych i logistyki zmagają się 
z najsurowszymi wymaganiami, aby 
spełnić przepisy środowiskowe, a także 
z potrzebą zwiększenia oszczędności 
paliwa i aby zmaksymalizować inter-
wały wymiany olejów. Firma Comma 
z dumą przedstawia kompleksową ofertę 
olejów silnikowych HGV TransFlow® 
spełniających wymagania producenta, 
które nadają się do użycia w pojazdach 
dostawczych MAN.
Wszystkie produkty z linii TransFlow® 

obejmującej wyroby syntetyczne, pół-
syntetyczne i specjalistyczne oleje 
mineralne zostały stworzone zgodnie 
z najbardziej restrykcyjnymi, ogólno-
światowymi standardami i zaleceniami 
branżowymi. Ponadto firma zapewnia 
najlepsze wsparcie techniczne i usługi 
doradcze w branży. Oleje silnikowe HGV 
TransFlow®, których podstawę stanowi 
unikatowa gwarancja zgodności firmy 
Comma w zakresie jakości i wydajności. 
Fundamentem działalności firmy Com-
ma jest niezrównana jakość, doskonałe 
usługi i niezawodność. To właśnie dzięki 
nim marka zdobyła reputację dostawcy 
zapewniającego dystrybutorom i ope-
ratorom transportowym właściwe pro-

dukty w odpowiednim czasie i świetnej 
cenie.
Innowacyjny marketing, prowadzenie 
kampanii reklamowych i informacyj-
nych, szkolenia techniczne i programy 
mające na celu podnoszenie świadomo-
ści użytkowników końcowych zwięk-
szają wartość oferty rynkowej Commy, 
a ponadto umożliwiają uzyskanie 
przewagi konkurencyjnej i zapewnienie 
wszystkim klientom w łańcuchu dystry-
bucyjnym, obejmującym dystrybutorów 
i operatorów transportowych, wydajno-
ści finansowej i biznesowej.

Olej silnikowy X = Oficjalne zatwierdzenia

Specyfikacje: MAN 3277 MAN 3477 MAN 3275

TransFlow FE 5W-30 X
TransFlow UD 10W-40 X

TransFlow UDX 10W-40* X
TransFlow AD 10W-40 X

TransFlow ADX 10W-40* X
TransFlow SD 15W-40 X

TransFlow SDX 15W-40* X
TransFlow GX 15W-40 X

*= tylko luzem

Płyny niskokrzepnące i chło-
dzące X = Oficjalne zatwierdzenia

Specyfikacje: MAN 324 SNF MAN LIST 3.3.7 MAN 324 
NF MAN 324 TYP Si-OAT

Xstream® G40® X
Xstream® G30® X
Xstream® G05® X
Xstream® G48® X X
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FE 5W-30
Syntetyczny
Odpowiedni dla wielu silników wysokoprężnych 
najnowszej generacji stosowanych w pojazdach 
dostawczych typu heavy-duty.
Doskonały w zakresie zmniejszania zużycia paliwa.

Klasyfikacja serwisowa:

ACEA E4/E7; API CH-4
Zalecany przez firmę Comma do zastosowań 
wymagających

MB 228.5; MAN 3277; DAF HP-1/HP-2; 
Volvo VDS-3; MTU Typ 3

SD 15W-40
Mineralny
Odpowiedni dla wyczynowych silników diesla, w tym 
modeli turbodoładowanych i wolnossących.
Idealny do ochrony silnika.

Klasyfikacja serwisowa:

ACEA A3/B4 E7; API CI-4 SL
Zalecany przez firmę Comma do zastosowań 
wymagających

MAN 3275; Cummins CES 20071/72; Renault RLD; 
MACK EO-M+; MTU Typ 2; CAT ECF-1a
Oficjalne zatwierdzenia: TransFlow SD 15W-40 jest oficjalnie 
zatwierdzony przez: MB-Approval 228.3; 
Volvo VDS-3; MACK EO-N; Renault RLD-2; 
Cummins CES 20076/77/78

UD 10W-40
Syntetyczny
Odpowiedni dla wyczynowych silników diesla, w tym 
modeli turbodoładowanych i wolnossących.
Produkt z niską zawartością SAPS, zapewniający 
ochronę silnika i układu kontroli emisji.

Klasyfikacja serwisowa:

ACEA E6/E7
Zalecany przez firmę Comma do zastosowań 
wymagających

Volvo VDS-3; RVI RLD-2; MTU Typ 3.1; MACK EO-N 

Oficjalne zatwierdzenia: TransFlow UD 10W-40 jest oficjalnie 
zatwierdzony przez: MAN 3477; Zatwierdzenie MB 228.51POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

20 L - TFFE20L

205 L - TFFE205L

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

5 L 4 TFSD5L

20 L - TFSD20L

60 L - TFSD60 L

205 L - TFSD205 L

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

5 L 4 TFUD5L

20 L - TFUD20L

205 L - TFUD205L

Xstream® G48®

Koncentrat
Płyny niskokrzepnące i chłodzące na bazie glikolu 
etylenowego z inhibitorami krzemianowymi. Typowy 
okres użytkowania: do 3 lat. 
Zalecany przez firmę Comma do zastosowań 
wymagających

Koncentrat płynu chłodzącego do silnika spełniający 
wymagania norm: BS 6580:2010. 

Oficjalne zatwierdzenia: Płyn Glysantin® G48® na licencji firmy 
BASF został zatwierdzony przez: MAN (324 NF); Mercedes-
Benz/Smart/Maybach (325.0); Van Hool; Volvo Truck do 2005; 
MTU (MTL 5048); VW/Audi/Seat/Skoda do 1996 (TL774-C); 
Rolls-Royce (od 1998), BMW/MINI BMW (z wyjątkiem MINI 
COOPER D od 2007 do 2010) (N 600 69.0); Opel/Vauxhall do 
2000 (B 040 0240); Saab (690 1599); Volvo (1286083 Issue 
002); Porsche do 1995; Tesla; Jaguar do 1999 (VIN 878388).

Xstream® G30®

Koncentrat
Płyn niskokrzepnący i chłodzący na bazie glikolu 
etylenowego z inhibitorami OAT (Organic Additive 
Technology). Typowy okres użytkowania: do 5 lat. 

Zalecany przez firmę Comma do zastosowań wymagających

Koncentrat płynu chłodzącego do silnika spełniający 
wymagania norm: BS 6580:2010. 

Oficjalne zatwierdzenia: Płyn Glysantin® G30® na licencji 
firmy BASF został zatwierdzony przez: DAF; MAN (324 SNF); 
MTU (MTL 5048); VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley/Bugatti/
Lamborghini (TL774-D/F); Jaguar od 1999 (VIN 878389); 
Porsche od 1996; MINI Cooper D od 2007 do 2010; Produkt 
również chroni: Volvo Truck od 2006.

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

2 L 6 XSG402L

5 L 4 XSG405L

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

1 L 12 XSG1L

2 L 6 XSG2L

5 L 4 XSG5L

20 L - XSG20L

205 L - XSG205L

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIE KOD

1 L 12 XSR1L

2 L 6 XSR2L

5 L 4 XSR5L

20 L - XSR20L

205 L - XSR205L

Xstream® G40®

Koncentrat
Płyn niskokrzepnący na bazie glikolu etylenowego 
z inhibitorami Si-OAT (Silicated Organic Additive 
Technology). Typowy okres użytkowania: do 5 lat.

Zalecany przez firmę Comma do zastosowań wymagających

Koncentrat płynu chłodzącego do silnika spełniający 
wymagania norm: BS 6580:2010. 

Oficjalne zatwierdzenia: Płyn Glysantin® G40® na licencji firmy 
BASF został zatwierdzony przez: MAN od 12/2011 (MAN 324 
Typ Si-OAT); Mercedes Trucks od 10/2011 (325.5); VW/Audi/
Seat/Skoda/Bentley/Bugatti/Lamborghini (TL774-G) od 2005 i 
Porsche 91v1, Boxster, Cayman, Cayenne, Panamera od 1997; 
Mercedes-Benz (325.6).

www.CommaOil.com
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LISTA KODÓW BŁĘDÓW 
WYWOŁANYCH PODCZAS 
PROCEDURY NAUCZANIA 
W MERCEDES MP I:

GS01 –  gałka awaryjnej zmiany biegów nie jest 
w położeniu podstawowym;

GS02 –  awaryjna zmiana biegów jest czynna;
GS09 –  błąd wprowadzania, położenie 

neutralne;
GS10 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla split są wadliwe;
GS11 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla bieg są wadliwe;
GS12 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla bieg są wadliwe;
GS13 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla ścieżka są wadliwe;
GS16 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla ścieżka są wadliwe;
GS17 –  błąd wprowadzania, wartości 

wprowadzone dla Range są wadliwe;
GS18 –  usterka na jednym zaworze 

elektromagnetycznym lub czujniku 
położenia;

GS19 –  błąd wprowadzania, pojazd toczy się;
GS20 –  błąd wprowadzania, napięcie zbyt 

niskie; 
GS21 –  błąd wprowadzania, obsługa sprzęgła; 
GS22 – błąd wprowadzania, wybieranie Neutral 

jest przerwane; 
GS23 –  błąd wprowadzania, typ skrzyni jest 

nieprawidłowy; 
GS24 –  błąd wprowadzania, hamulec 

postojowy nie jest uruchomiony;
GS25 –  błąd wprowadzania, awaryjna zmiana 

biegów jest uruchomiona;
GS26 –  błąd wprowadzania, silnik pracuje;
GS27 –  błąd wprowadzania, moment silnika 

brak lub jest nieważny;
GS28 –  błąd wprowadzania, silnik nie jest 

uruchomiony;
GS29 –  błąd wprowadzania, brak prędkości 

obrotowej silnika; 
GS30 –  błąd wprowadzania, bieg jałowy;
GS31 –  błąd wprowadzania, odległość sprzęgła 

poza zakresem;
GS32 –  błąd wprowadzania, prędkość obrotowa 

wałka pośredniego nieprawidłowa.

Dodatkowo w MP II:
GSII 05 – brak zabezpieczenia położenia neutralnego;
GSII 06 – wartość sprzęgła jest nieprawidłowa. 

Kazimierz Orłowski, 
kierownik serwisu
Q-Service Truck 
Sp. z o.o. 
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PRAWIDŁOWA 
WYMIANA 
SPRZĘGŁA 
O SPRZĘGŁACH W SAMOCHODACH 
CIĘŻAROWYCH POWIEDZIANO JUŻ CHYBA 
WSZYSTKO. A JEDNAK, CO PEWIEN CZAS 
NASUWA SIĘ PYTANIE CO, 
JAK I DLACZEGO?

Na przykładzie Mercedesa Actrosa opi-
szemy skróconą procedurę wymiany 
sprzęgła. W zależności od wersji pojazdu 
montowane są w nim sprzęgła jedno- lub 
dwutarczowe. O ile montaż pierwszego nie 
sprawia większych problemów, to dwutar-
czowe wymaga nieco innego podejścia do 
montażu. Po pierwsze należy dysponować 
wałkiem ustalającym z wielowypustem, 
aby obydwie tarcze dopasowały się osio-
wością z wałkiem sprzęgłowym. Po drugie, 
potrzebny jest klucz dynamometryczny 
do dokręcenia koła zamachowego, jeśli 
zachodziła potrzeba wymiany koła lub 
uszczelniacza momentem, który wynosi 
210Nm +90 stopni na krzyż i docisku sprzę-
gła momentem 55Nm. Po montażu należy 
skontrolować, czy elementy dystansowe 
w płycie pośredniej przylegają do odpo-
wiednich gniazd w docisku sprzęgła (są 
to zazwyczaj cztery kostki ustawione co 
90 stopni, mocowane śrubami M8 na klucz 
13; w nowych zestawach sprzęgła są usta-
wione fabrycznie). Należy pamiętać o tym, 
że skok docisku sprzęgła wynosi 6 mm, 
a tarczy pośredniej połowę tej odległości, 
czyli 3 mm i nieprawidłowa odległość 
może spowodować zbyt szybkie zużycie 
okładzin jednej z tarcz lub jej zniszczenie. 
Przy okazji wymiany sprzęgła należy 
skontrolować stan dźwigni wysprzęglają-
cej (rolki, łożysko, sworzeń) i ewentualnie 
wymienić na nowe. Należy pamiętać 
o tym, że nowy zestaw sprzęgła będzie 
pracował co najmniej  przez 500 tys. kilo-
metrów. Po zamontowaniu skrzyni biegów 
konieczna jest kalibracja sprzęgła. Jeśli 
tego nie zrobimy, to jednym z objawów 
będzie załączanie półbiegów bez wciskania 
pedału sprzęgła. W przypadku skrzyni 
manualnej kalibrację można wykonać za 
pomocą testera diagnostycznego np. Texa 

Truck. Jeśli sprzęgło zostało wymienione 
w samochodzie ze skrzynią zautoma-
tyzowaną EPS, to muszą być spełnione 
następujące warunki: wszystkie odbiorniki 
muszą być wyłączone, drzwi pozamykane, 
zaciągnięty hamulec postojowy oraz napo-
wietrzony układ pneumatyczny.

PROCEDURA JEST WÓWCZAS 
NASTĘPUJĄCA: 
-  wsiadamy do pojazdu na fotelu kierow-

cy, wciskamy pedał sprzęgła do oporu, 
następnie wciskamy prawy guzik 
dźwigni zmiany biegów i jednocześnie 
włączamy zapłon;

-  gdy usłyszymy charakterystyczny 
dźwięk w postaci głośnego puknię-
cia, natychmiast puszczamy pedał 
sprzęgła. Gdy ponownie usłyszymy 
puknięcie, wciskamy pedał sprzęgła do 
końca i tak na przemian do momentu, 
aż na wyświetlaczu biegów pojawi się 
symbol „N” – procedura zakończona 
pomyślnie;

-  jeżeli z jakiegoś powodu procedura 
nauczania nie zostanie zakończona, na 
wyświetlaczu pojawi się symbol GS i nr 
kodu dwucyfrowy np. GS01. W zależno-
ści, czy jest to pojazd pierwszej genera-
cji, czy nowszej, mogą być wyświetlane 
różne kody błędów.
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NA GRANICY
NA ŻADEN INNY ELEMENT KONSTRUKCYJNY NIE SPOGLĄDA SIĘ Z TAKĄ 
KRYTYKĄ W PRZYPADKU STRATY MOCY I ZWIĘKSZONEGO ZUŻYCIA OLEJU 
SILNIKOWEGO. NIE DZIWI WIĘC, ŻE NA TEMAT PIERŚCIENIA TŁOKOWEGO 
KRĄŻY WIELE KŁAMSTW I PÓŁPRAWD, KTÓRE PODSYCAJĄ FAŁSZYWE 
WYOBRAŻENIA I BŁĘDNE OCENY. WSPÓLNIE ZE SPECJALISTĄ W DZIEDZINIE 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH MS MOTORSERVICE INTERNATIONAL GMBH 
OBJAŚNIAMY RÓŻNE TEMATY DOTYCZĄCE PIERŚCIENI TŁOKOWYCH.

Warunkiem pomyślnej naprawy lub 
remontu jest gruntowna wiedza o zależ-
nościach panujących w silniku. Poniżej 
zamieszczamy najważniejsze właściwo-
ści pierścieni tłokowych, które umożli-
wiają szerokie spojrzenie na podstawy 
teoretyczne, rodzaje konstrukcji i działa-
nie pierścieni tłokowych.

NAPRĘŻENIE OBWODOWE 
Pierścienie tłokowe w stanie rozprężo-
nym mają większą średnicę niż w stanie 
zamontowanym. Jest to niezbędne dla 
osiągnięcia w stanie zamontowanym 
wymaganego nacisku ze wszystkich 
stron w cylindrze. W praktyce trudno jest 
wykonać pomiar nacisku w cylindrze. 
Siła promieniowa, która dociska pierścień 
do ściany cylindra, obliczana jest zatem 
za pomocą wzoru na podstawie siły 
obwodowej. Siła obwodowa to siła, która 
jest potrzebna, aby ściągnąć do siebie 
końce zamka pierścienia do powstania 
luzu zamka. Siłę obwodową mierzy się za 
pomocą elastycznej taśmy stalowej, którą 
owija się wokół pierścienia. Taśmę ściąga 

się wtedy na tyle mocno, aby osiągnąć 
zalecany luz zamka pierścienia tłokowe-
go. Można wtedy odczytać siłę obwodową 
z siłomierza. Pomiar pierścieni zgarniają-
cych olej następuje zasadniczo z włożoną 
sprężyną rozprężną. Dla zapewnienia 
dokładności pomiarów wprowadza się 
układ pomiarowy w wibracje, aby sprę-
żyna rozprężna przyjęła swój naturalny 
kształt za korpusem pierścienia. Przy 
trzyczęściowych pierścieniach z taśmy 
stalowej ze sprężyną niezbędne jest do-
datkowo osiowe ustalenie całego zestawu 
pierścienia, z uwagi na jego konstrukcję, 
bowiem w przeciwnym razie stalowe 
taśmy wysunęłyby się na bok, uniemożli-
wiając pomiar. 

ROZKŁAD NACISKU 
PROMIENIOWEGO 
Nacisk promieniowy zależny jest od 
modułu sprężystości materiału, rozmiaru 
szczeliny w stanie rozprężonym, a także 
od przekroju pierścienia. Przy rozkładzie 
nacisku promieniowego spotykamy się 
z dwiema zasadniczymi sytuacjami. 

Paweł Rupiński, 
specjalista ds. 
produktu 

Najprostszy jego rodzaj to symetryczny 
rozkład nacisku promieniowego. Mamy 
z nim do czynienia przede wszystkim 
w przypadku wieloczęściowych 
pierścieni zgarniających olej, 
składających się z elastycznego 
nośnika pierścienia lub taśm stalowych 
o względnie niskim naprężeniu 
własnym. Leżąca za pierścieniem 
sprężyna rozprężna dociska nośnik 
pierścienia lub taśmy stalowe do ściany 
cylindra. Poprzez działanie sprężyny 
rozprężnej, która w stanie ściśniętym 
(sytuacja montażowa) opiera się o tylną 
stronę nośnika pierścienia lub o taśmy 
stalowe, nacisk promieniowy oddziałuje 
symetrycznie.
W silnikach czterosuwowych zrezygno-
wano w przypadku pierścieni uszczel-
niających z symetrycznego rozkładu 
nacisku promieniowego. W jego miejsce 
używa się rozkładu o kształcie gruszki 
(dodatnio-owalny), aby przeciwdziałać, 
przy wyższych prędkościach obrotowych, 
tendencji do trzepotania końców zamka 
pierścienia. Trzepotanie pierścienia roz-
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NAPRĘŻENIE OBWODOWE
Pomiar siły 
obwodowej.



szczelinie stykowej np. większa część 
ciśnienia spalania dostaje się na tylną 
stronę drugiego pierścienia uszczelnia-
jącego, co daje zwiększenie siły docisku. 
W przypadku większej liczby pierścieni 
uszczelniających, po drugim pierścieniu 
uszczelniającym nie dochodzi już do 
wzrostu siły nacisku spowodowanego 
ciśnieniem gazów. 
Pierścienie wyłącznie zgarniające olej 
pracują tylko dzięki naprężeniu własne-
mu. Ciśnienie gazów nie zwiększy w ich 
przypadku siły docisku z uwagi na szcze-
gólny kształt tych pierścieni. Rozkład 
sił na pierścieniu tłokowym jest zależny 
poza tym od kształtu powierzchni bież-
nej pierścienia tłokowego. W przypadku 
pierścieni minutowych oraz baryłkowa-
tych pierścieni uszczelniających ciśnie-
nie gazów dostaje się także do szczeliny 
uszczelniającej pomiędzy powierzchnią 
bieżną pierścienia tłokowego a ścianą 
cylindra, działając przeciw ciśnieniu 
gazów za pierścieniem tłokowym. Osio-
wa siła docisku oddziałująca na pierścień 
uszczelniający przy dolnej powierzchni 
rowka, powstaje wyłącznie w efekcie 
ciśnienia gazów. Naprężenie własne pier-
ścieni nie działa w kierunku osiowym.
MS Motorservice International GmbH zaj-
muje się produkcją pierścieni tłokowych 
dobrze znanej marki KOLBENSCHMIDT.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
800108010000  DAF CF, XF MX-11210-MX-11320 10.12-
800073110000 - MERCEDES  OM 472.900; OM 472.901; OM 472.902; OM 472.903; OM 472.904; OM 472.907; OM 472.909; OM 473.901; OM 473.902; OM 473.908
800030010000  MAN MAN E 2000, F 2000, LION S COACH, LION S STAR, SÜ, TGA; NEOPLAN STARLINER D2866LF23-D2876LOH21 01.94-
800036410000  SCANIA SCANIA 4, P,G,R,T DC11.01-DSC12.05 05.96-
800111310000  MERCEDES MERCEDES ACTROS MP4, ANTOS, ATEGO 3, ECONIC 2 OM934.913-OM936.973 07.11-

poczyna się zawsze na końcach zamka 
i wprowadzane jest przez nie na cały 
obwód pierścienia. Przy zwiększeniu siły 
docisku na końce zamka przeciwdziała 
się temu, bowiem pierścienie tłokowe 
w tym obszarze są silniej dociskane do 
ściany cylindra, dzięki czemu znika 
trzepotanie pierścienia.

WZROST SIŁY NACISKU 
PRZEZ CIŚNIENIE 
SPALANIA 
Od naprężenia własnego pierścieni 
tłokowych o wiele ważniejszy jest 

wzrost siły nacisku wskutek ciśnienia 
spalania, oddziałujący na pierścienie 

uszczelniające w czasie pracy silnika. 
Aż do 90 procent całkowitej siły docisku 
pierwszego pierścienia uszczelniającego 
uzyskiwane jest podczas suwu pracy 
poprzez ciśnienie spalania. Ciśnienie 
działa za pierścieniami uszczelniającymi 
i dociska je jeszcze silniej do ściany 
cylindra. Zwiększenie siły docisku 
oddziałuje głównie na pierwszy pierścień 
uszczelniający i w osłabionej formie 
kontynuuje oddziaływanie także na drugi 
pierścień uszczelniający. 
Ciśnienie gazów na drugi pierścień 
tłokowy można kontrolować przez wiel-
kość luzu zamka pierwszego pierścienia 
uszczelniającego. Dzięki nieco większej 
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ROZKŁAD NACISKU 
PROMIENIOWEGO

WZROST SIŁY NACISKU WSKUTEK CIŚNIENIA SPALANIA

Symetryczny 
rozkład nacisku 
promieniowego

Dodatnio- 
-owalny roz-
kład nacisku 
promienioweg

Zwiększe-
nie nacisku



ŻUK 
SERYJNA PRODUKCJA ŻUKA ROZPOCZĘŁA 
SIĘ 60 LAT TEMU - W 1959 ROKU. BYŁA 
TO POLSKA KONSTRUKCJA SAMOCHODU 
DOSTAWCZEGO O ŁADOWNOŚCI 1 TONY, 
KTÓRY PRODUKOWANO PRZEZ 40 LAT. 

Po wojnie w Fabryce Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie produkowano 
ciężarówkę Lublin 51 o ładowności 2,5 t. 
na licencji radzieckiej. Pojazd ten nie 
spełniał oczekiwań i władze centralne 
podjęły decyzję o stopniowym wyga-
szaniu jego produkcji. Postanowiono, że 
w Lublinie będą wytwarzane elementy 
kute i odlewane na potrzeby innych 
producentów. W fabryce okresowo wy-
twarzano też maszyny rolnicze, a nawet 
przyczepy kempingowe, ale olbrzymie 
hale produkcyjne nie były w pełni wyko-
rzystane. Fabryka szukała samochodu, 
który mogłaby produkować, ale władze 
centralne nie miały pomysłu, w jaki spo-
sób wykorzystać duże moce przerobowe 
zakładów w Lublinie. Dyrekcja doszła 
więc do wniosku, że sprawę trzeba wziąć 
w swoje ręce. Zauważono, że polskiej 
gospodarce brakuje samochodu do-
stawczego o ładności 1 tony. Co prawda 
w warszawskiej FSO wytwarzano pikapa 
na bazie Warszawy M20, ale miał on 
ładowność tylko 0,5 t. W 1956 roku w za-
kładowym biurze konstrukcyjnym pod 
kierunkiem inż. Stanisława Tańskiego 
opracowano założenia pojazdu, które 
zostały przedstawione i o dziwo zaak-
ceptowane przez Biuro Konstrukcyjne 
Przemysłu Motoryzacyjnego w Warsza-
wie. W czasach gospodarki planowej 
i centralnie sterowanej taki wymóg był 
konieczny. Projekt pojazdu zakładał 
maksymalne wykorzystanie podzespo-
łów z samochodu osobowego Warszawa 
M20, takich jak silnik, skrzynia biegów, 
sprzęgło, tylny most, przednie zawiesze-
nie i układ kierowniczy, a rozstaw osi był 
taki sam, jak w Warszawie M 20.  

Nadwozie zaprojektował inż. Julian Ka-
miński. W 1958 r. wykonano przedprototy-
powy egzemplarz, który został skierowa-
ny do badań drogowych. Pojazd pokazano 
na Międzynarodowych Targach Poznań-
skich i wzbudził on ogromne zaintereso-
wanie. Nazwa Żuk została wymyślona 
przez Juliana Kamińskiego. Ostateczną 
akceptację lubelskiego projektu i wyraże-
nie zgody na seryjną produkcję dokonało 
Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyj-
nego, chociaż niechętnie. W tym bowiem 
czasie na zlecenie władz centralnych 
opracowano w FSO projekt 1-tonowego 
samochodu dostawczego, którego jednak 
nie wdrożono do produkcji.

MAMY ŻUKA
Załoga lubelskiej fabryki odetchnęła 
z ulgą i przystąpiła do organizacji pro-
dukcji. Seryjna produkcja modelu A-03 
rozpoczęła się w listopadzie 1959 roku. 
Miał on 2-osobową kabinę ze wszyst-
kimi płaskimi szybami, gdyż polskie 
huty nie były w stanie wyprodukować 
giętej szyby przedniej. Drzwi kabiny 
otwierały się „pod wiatr”, a boczne szyby 
były przesuwane, a nie opusz-
czane. Z Warszawy przejęto 
reflektory, kierownicę 
i zegary tablicy przyrzą-
dów, a także zbiornik 
paliwa. Za kabiną znaj-

dowała się przestrzeń 
bagażowa przykryta 
brezentową plandeką. 
Ściany boczne przestrzeni 
bagażowej były wykonane w blachy 
z poziomymi przetłoczeniami dla 
wzmocnienia ich sztywności. W pierw-
szym, seryjnym modelu zamontowano 
3-biegową skrzynię przekładniową z II 
i III biegiem synchronizowanym, a dźwi-
gnię zmiany biegów umieszczono pod 
kierownicą. Pojazd miał spawaną ramę 
podłużnicową. Zawieszenie przednich 
kół przejęte z Warszawy było niezależne, 
na wahaczach poprzecznych ze sprę-
żynami śrubowymi i amortyzatorami 
teleskopowymi i stabilizatorem. Z tyłu 
zastosowano sztywny most napędowy 
wsparty na wzdłużnych, półeliptycz-
nych resorach piórowych i amortyzato-
rach hydraulicznych. Układ hamulcowy 
był hydrauliczny, jednoobwodowy 
z hamulcami bębnowymi. Długość cał-
kowita pojazdu wynosiła 431 cm, masa 
własna – 1340 kg, a ładowność – 900 kg. 
Dolnozaworowy, 4-suwowy, 4-cylindro-
wy silnik S-20 o pojemności skokowej 

– INICJATYWA ODDOLNA
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W konstrukcji Żuka wykorzy-
stano podzespoły osobowej 
Warszawy M20 i była to popu-
larna praktyka konstrukcyjna 
tamtych lat. Na tej zasadzie 
powstał chociażby VW Trans-
porter, w którym zastosowano 
elementy VW Garbusa. 



2120 cm3 i stopniu sprężania 6,2:1 osiągał 
moc maks. 50 KM. Prędkość maksy-

malna wynosiła 90 km/h, a zużycie 
paliwa - 14 l/100 km. Podczas eks-

ploatacji odkrywano błędy pro-
jektowe, które fabryka usuwała 

w dalszych latach. 
W 1960 r., po zakończeniu 
produkcji Lublina 51, wpro-
wadzono w pełni zme-
chanizowaną produkcję 
nadwozi. Trzy lata później 
zmieniono kierunek otwie-
rania drzwi w kabinie. 
Ważną modernizacją 

w 1965 r. było wprowadzenie 
górnozaworowego silnika 

S-21 o mocy maks. 70 KM, 
który powstał w wyniku mo-

dernizacji jednostki napędowej 
otrzymanej w ramach licencji 

Warszawy M20. Żuk z tym silnikiem 
otrzymał oznaczenie A-13. Prędkość 
maksymalna wzrosła do 100 km/h i spa-
dło nieco zużycie paliwa. 
W latach 60. stała się rzecz niespotyka-
na w gospodarce socjalistycznej – Żuk 
zaczął konkurować z produkowaną 
w ZSD Nysą, która oprócz wersji osobo-
wej była oferowana w wersjach towa-
rowych. W 1966 r. rozpoczęto produkcję 
modelu Żuk A-05 z całkowicie zamknię-
tym nadwoziem stalowym i ładowności 
850 kg. Powstawały kolejne zabudowy 
– 6-osobowa wersja pożarnicza z mo-

topompą. W 1969 r. wprowadzono do 
produkcji 2-osobową wersję skrzyniową 
A-11 z drewnianą częścią ładunkową 
zakrytą brezentem o ładowności 950 kg. 
W 1970 r. pojawiła się wersja towarowo-
-osobowa (tzw. towos) A-07 ze stalowym 
przeszkolonym nadwoziem, mogąca 
przewozić 7 osób i 350 kg ładunku. Pro-
dukowano także wersję kontener, a na-
wet wywrotkę. 
W 1970 r. zmodernizowano przód Żuka, 
nadając mu bardziej kanciasty kształt. 

Zmieniono też układ przeniesienia na-
pędu, zastosowano wygodniejsze fotele 
w kabinie i tablicę przyrządów, wykorzy-
stując elementy z Polskiego Fiata 125p. 
Te pojazdy otrzymały dodatkowe ozna-
czenie literą „B” na końcu symbolu wersji. 
W 1976 r. uruchomiono produkcję Żuka dla 
rolnictwa, ekip remontowych i rzemieśl-
ników (A-16B) z 3-drzwiową 5-osobową 
kabiną, za którą znajdowała się drewniana 
skrzynia ładunkowa. W 1972 r. urucho-
miono produkcję 9-osobowej odmiany 
mikrobus. 
W latach 70. Żuk coraz bardziej odbiegał od 
zagranicznej konkurencji. W FSC opraco-
wano prototyp następcy z całkowicie zmie-
nionym nadwoziem, ale z powodu braku 
środków finansowych nie wdrożono go do 
produkcji. Próbowano więc zakupić licencję 
od brytyjskiej firmy Bedford i Iveco (Daily), 
ale nie doszło do porozumienia. W 1993 r. 
uruchomiono wreszcie produkcję następcy 
Żuka oferowanego pod nazwą Lublin. 
Żuk był produkowany przez 40 lat, do 
30.01.1998 r., i w tym czasie wytworzono 
587 500 sztuk tych pojazdów w licznych 
odmianach nadwoziowych. Ok. 30% pro-
dukcji Żuka wyeksportowano, głównie do 
krajów socjalistycznych.  Łatwa w napra-
wach, prosta konstrukcja Żuka zachwyciła  
rząd Egiptu tak bardzo, że zakupiono li-
cencję na ten samochód. W latach 1970- 90 
produkowano Żuki w montowni w Egipcie, 
ale na tamtejszym rynku nosiły nazwę 
Ramzes. Pojazd wykorzystywał podwo-
zie Żuka i miał inne nadwozie. To rzadki 
przypadek sprzedaży licencji na produk-
cje polskiego samochodu. Z reguły bywało 
odwrotnie.  
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Zaletą Żuka były stosun-
kowo niewielka długość 
pojazdu i łatwość napraw.

Wersja furgon 
z blaszanym, 
zamkniętym 
nadwoziem.

Żuk w wersji 
pożarniczej był 
chętnie używany 
w jednostkach 
ochotniczych 
straży pożar-
nych.



Każdy produkt marki POWER TRUCK 
dostarczany jest w estetycznym 
opakowaniu i przygotowany do montażu. 
Reprezentanci marki oferują także 
szkolenia produktowe oraz służą pomocą 
techniczną.

W NIŻSZEJ CENIE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Szczegóły dotyczące produktów 
POWER TRUCK na stronie: 

  WWW.E-POWERTRUCK.EU. 
Wszelkie zapytania można 
kierować na adres: 

  INFO@E-POWERTRUCK.EU 
lub do lokalnego przedstawiciela 
firmy Inter Cars.
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POWER TRUCK TO MARKA ALTERNATORÓW 
I ROZRUSZNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH. PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE 
W SIECI SPRZEDAŻY INTER CARS. 

W przypadku pojazdów ciężarowych 
kluczową wartością jest niezawodność. 
Unieruchomiony pojazd nie pracuje, 
a więc nie zarabia. Im częstsze i dłuż-
sze są pobyty w warsztacie napraw-
czym, tym większe straty ponosi firma. 
W przypadku ciężarówek niezwykle 
ważny jest pewny start. Kierowca powi-
nien mieć pewność, że silnik jego pojaz-
du uruchomi się w każdych warunkach 
pogodowych. Pamiętajmy, że zadaniem 
rozrusznika jest doprowadzenie silnika 
do wystarczającej prędkości obrotowej 
w czasie zaledwie kilku dziesiątych 
części sekundy. W nowoczesnych samo-
chodach ciężarowych stosuje się coraz 
więcej odbiorników prądu, co stawia 
wyzwania przed układem elektrycznym 
pojazdu. Alternator musi dostarczać 
do akumulatora odpowiednią wartość 
napięcia. Wszelkie odchylenia od normy 
mogą powodować rozładowanie bądź 
trwałe uszkodzenie akumulatora. 
 
Przygotowując swój pojazd do długich 
tras w trudnym klimacie, warto zatem 
zadbać o układ rozruchowy oraz elek-
tryczny. Ich potencjalna awaria może 
skończyć się nawet koniecznością 
holowania pojazdu, co w przypadku 
ciężarówek jest, jak wiemy, kosztowne 
i kłopotliwe. 
Dzięki ofercie marki POWER TRUCK 
mamy dostęp do wysokiej jakości pro-
duktów w zadowalającej użytkownika 
cenie. Alternatory i rozruszniki POWER 
TRUCK charakteryzują się solidną 
konstrukcją i niezawodnością. Zostały 
wykonane ze sprawdzonych materiałów 
i poddane surowej, fabrycznej kontroli. 
Ich zastosowanie daje gwarancję pełnej 
wydajności i niezawodności układu 
elektrycznego silnika.

SZEROKA OFERTA
Większość właścicieli pojazdów cię-
żarowych nie może pozwolić sobie na 
przestoje spowodowane awarią. Z dru-
giej strony, z powodów finansowych, 
szukają oni alternatyw dla drogich 
części oferowanych przez autoryzowane 
stacje obsługi. Oferta POWER TRUCK jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie osób 
poszukujących jakości w konkurencyj-
nej cenie. Osób wybierających produkt 
nowy, nie regenerowany, dla 
których dostępność i szybka 
dostawa towaru są 
wartościami klu-
czowymi. 
 
Już w tym mo-
mencie, oferta 
POWER TRUCK 
obejmuje 
ponad 80 
referencji 
alternato-
rów oraz 
80 referen-
cji rozrusz-
ników. Są to produkty 
przeznaczone do pojazdów 
kluczowych marek: MAN, Merce-
des-Benz, Scania, IVECO, DAF, VOLVO 
i innych. Zapewnia to pokrycie więk-
szości rynku. Dostępność alternatorów 
i rozruszników POWER TRUCK w ofercie 
największego polskiego dystrybutora 
części – firmy Inter Cars – daje pewność 
ekspresowej dostawy na terenie kraju. 
Oferta dostępna jest nie tylko Polsce, 
ale i w 13 innych państwach Europy, 
do których sięga sieć dystrybucji Inter 
Cars. Wsparcie tak solidnego partnera 
eliminuje wszelkie problemy z ochro-
ną gwarancyjną, która w przypadku 

produktów POWER TRUCK obowiązuje 
przez 24 miesiące. 
Wybierając alternatory i rozruszniki PO-
WER TRUCK, klient nie ma konieczności 
dostarczania dystrybutorowi rdzenia, co 
znacznie usprawnia i przyspiesza cały 
proces naprawy. Celem jest maksymal-
ne skrócenie pobytu pojazdu w warszta-
cie naprawczym i jak najszybszy powrót 
pojazdu na trasę.

LAUBER

MOC






