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TO PRIORYTET 
BUDOWA SIECI DEALERSKIEJ

W POŁOWIE CZERWCA PRZEDSTAWICIELE Q-SERVICE TRUCK PODPISALI UMOWĘ Z FORD 
TRUCKS, STAJĄC SIĘ TYM SAMYM JEDYNYM IMPORTEREM POJAZDÓW TEJ MARKI 
W POLSCE. O TYM, CO OZNACZA TO POROZUMIENIE I JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA SPRZEDAŻ 
FORD TRUCKS W POLSCE MÓWIĄ, PREZES ZARZĄDU Q-SERVICE TRUCK, SŁAWOMIR 
RYBARCZYK ORAZ DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY, WOJCIECH KOPIEL. 
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WIĘCEJ O WSPÓŁPRACY 
Q-SERVICE TRUCK 

I FORD TRUCKS
www.facebook.com/intercarstruck/ 
www.truck.intercars.com.p
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Jacek Żytnicki: W POŁOWIE CZERWCA 
Q-SERVICE TRUCK PODPISAŁ UMOWĘ 
Z FORD TRUCKS, NA MOCY KTÓREJ 
STANIE SIĘ JEDYNYM IMPORTEREM 
POJAZDÓW FORD TRUCKS W POLSCE. 
CO OZNACZA TO POROZUMIENIE? 

Sławomir Rybarczyk: Zgodnie z podpi-
saną umową Q-Service Truck Sp. z o.o. 
zostaje importerem pojazdów Ford 
Trucks na terenie naszego kraju. W wiel-
kim skrócie oznacza to, że firma będzie 
odpowiedzialna za import tych pojaz-
dów, budowę sieci dealerskiej, a także 
budowę autoryzowanej sieci serwisowej 
na terenie Polski. 

JAKIE KORZYŚCI DLA Q-SERVICE 
TRUCK PŁYNĄ Z PODPISANIA 
TEJ UMOWY? 
Sławomir Rybarczyk: Podpisanie tej 
umowy kreuje bardzo wiele korzyści. 
Przede wszystkim jest to element 
rozwoju naszej strategii działania 
w segmencie ciężarowym, w którym 
chcemy tworzyć środowisko rozwoju dla 
członków sieci Q-Service Truck. Dzięki 
współpracy z Ford Trucks podpiszemy 
umowy dealerskie z wybranymi serwi-
sami zrzeszonymi w sieci. Część z nich 
uzyska autoryzację do napraw pojazdów 
Ford Trucks. Sądzę, że poza kwestiami 
handlowymi, jest to duża wartość wize-
runkowa, przedstawiająca kompetencje 
serwisów, ale i całej sieci, mogącej speł-
nić wymagania stawiane przez produ-
centów pojazdów. 

CZY MOŻECIE ZDRADZIĆ, 
JAK DŁUGO TRWAŁY NEGOCJACJE 
Z FORD TRUCKS?
Sławomir Rybarczyk: Nasze pierwsze 
spotkanie z przedstawicielami Ford 
Trucks odbyło się podczas Międzyna-
rodowych Targów Aut Użytkowych IAA 
w Hanowerze we wrześniu 2018 roku. 
Od tamtego czasu, aż do końca maja, 
trwały rozmowy dotyczące warunków 
współpracy, a ich zwieńczenie miało 
miejsce 13 czerwca, kiedy to w Warszawie 
podpisana została umowa importerska. 

ILE SERWISÓW BĘDZIE ZAJMOWAŁO 
SIĘ DYSTRYBUCJĄ FORD TRUCKS, 
A ILE SERWISOWANIEM POJAZDÓW? 
Sławomir Rybarczyk: Docelowo zamie-
rzamy uruchomić dziesięć punktów 
dealerskich. Jeden z nich właściwie już 
mamy, bo importer będzie jednocześnie 
dealerem na terenie województwa ma-
zowieckiego. W ciągu roku planujemy 
uruchomić pozostałe dziewięć punk-

tów zlokalizowanych w największych 
miejskich ośrodkach w Polsce – poza 
Warszawą będą to: Szczecin, Gdańsk, Po-
znań, Łódź, Białystok, Lublin, Rzeszów, 
Wrocław i Katowice. Kolejnym etapem, 
wraz ze wzrostem wolumenu pojazdów 
Ford Trucks jeżdżących po polskich dro-
gach, będzie sukcesywne uruchamianie 
punktów serwisowych. Tych z autory-
zacją wyłącznie serwisową docelowo 
planujemy około dziesięciu. 

CZY DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BĘDĄ 
NALEŻAŁY WYŁĄCZNIE SERWISY 
ZRZESZONE W Q-SERVICE TRUCK? 
Sławomir Rybarczyk: Chcemy oczy-
wiście przede wszystkim bazować na 
członkach sieci Q-Service Truck, aczkol-
wiek już teraz wiemy, że nie we wszyst-
kich punktach geograficznych w Polsce 
posiadamy serwisy, które w 100% speł-
niałyby wymagania lokalizacyjne ze-
zwalające na dystrybucję pojazdów Ford 
Trucks. Chodzi tu głównie o optymalne 
położenie punktów dilerskich w obrębie 
aglomeracji i przy popularnych szlakach 
transportowych. W związku z tym na 
mapie dystrybucyjnej znajdą się także 
punkty, które będą obsługiwane przez 
podmioty dzisiaj niezrzeszone 
w Q-Service Trucks. Docelowo jednak 
chcielibyśmy włączyć wszystkie te ser-
wisy w struktury sieci. 

GDZIE BĘDZIE ZNAJDOWAŁO 
SIĘ GŁÓWNE BIURO DYSTRYBUCYJNE 
DLA POJAZDÓW FORD TRUCKS? 
Wojciech Kopiel: Główne biuro Ford 
Trucks w Polsce będzie znajdowało się 
w Czosnowie, w budynku, w którym 
obecnie mieści się siedziba Q-Service 

Truck Sp. z o.o. Tutaj zostało także zloka-
lizowane biuro mazowieckiego dealera. 
W biurze importerskim do końca tego 
roku powinno pracować około pięciu 
osób, które kompleksowo będą koordy-
nowały wszystkie usługi sprzedażowe, 
szkoleniowe i techniczne. 

CZY UMOWA Z Q-SERVICE TRUCK 
OBEJMUJE TYLKO POLSKI RYNEK, 
CZY ZAANGAŻOWANE BĘDĄ TEŻ 
W NIĄ ZAGRANICZNE SERWISY 
WCHODZĄCE W SKŁAD SIECI? 
Sławomir Rybarczyk: W tej chwili sieć 
dystrybucji Ford Trucks na wchód od 
Polski – w Rosji, krajach nadbałtyckich 
i na Ukrainie – jest już rozwinięta, 
a w każdej z tych lokalizacji działają 
miejscowi dealerzy. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w południowej części 
kontynentu: na Słowacji, w Czechach, 
Rumunii i na Węgrzech. W związku 
z tym, choć obecni jesteśmy w tych 
miejscach z siecią Q-Service Truck, nie 
ma w niej przestrzeni dla rozwoju przez 
nas sieci dealerskiej Ford Trucks. 

DO KOGO Q-SERVICE TRUCK 
KIERUJE SWOJĄ OFERTĘ? 
DO DUŻYCH, CZY RACZEJ MAŁYCH 
FIRM TRANSPORTOWYCH? 
Wojciech Kopiel: Chcemy przygotować 
odpowiednią ofertę dla każdej firmy 
transportowej, bez względu na jej wiel-
kość i możliwości zakupowe taboru. 
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
sprzedaż dużej floty w tym roku będzie 
bardzo trudna ze względu na to, że mar-
ka nie jest jeszcze znana na polskim 
rynku i duże firmy transportowe mogą 
obawiać się w nią większych inwestycji. 

Z TRASY 3

Wojciech Kopiel, Dyrektor Zarządzający 
Q-Service Truck Sp. z o.o. 
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Będziemy jednak starali się sprzedać 
tymże firmom po kilka pojazdów, żeby 
ich właściciele sami mogli przekonać się 
o pełni ich zalet i możliwości oraz zdobyli 
wiedzę na temat produktu. Zapytania 
odnośnie cen i dystrybucji samochodów 
już do nas napływają i widać, że zaintere-
sowanie marką jest całkiem duże.

NA SPRZEDAŻ NA JAKIM POZIOMIE 
LICZYCIE W PIERWSZYM ROKU 
WSPÓŁPRACY Z FORD TRUCKS? 
Wojciech Kopiel: W pierwszym roku 
celujemy głównie w działania marketin-
gowe, dlatego chcemy przede wszystkim 
przedstawić klientom pełną ofertę Ford 
Trucks, całą gamę produktów i korzyści, 
jakie będą płynąć dla nich z zakupu tej 
marki. W tym czasie sama liczba sprze-
danych pojazdów będzie dla nas drugo-
rzędna, chociaż oczywiście liczymy na 
zainteresowanie klientów i jak największą 
sprzedaż. Plany Ford Trucks w stosunku 
do rynku polskiego zakładają w tym roku 
sprzedaż na poziomie około osiemdzie-
sięciu samochodów i jeśli uda się zreali-
zować ten próg, będziemy zadowoleni 
z takiego wyniku.
Sławomir Rybarczyk: Pierwszy rok to 
przede wszystkim rozwój sieci dystrybu-
cji, bo sprzedaż będzie zależała głównie od 
tempa, w jakim będzie rozbudowywana 
sieć. Planujemy dziesięć oddziałów de-
alerskich, ale też zdajemy sobie sprawę, 
że właściwe wdrożenie nowych punktów 
jest czasochłonne. Wymaga przecież do-
stosowania obiektów, przeszkolenia kadry 
czy zbudowania struktur niezbędnych do 
całego procesu obsługi klienta. 

CZY W ZWIĄZKU Z TYM 
W PRZYSZŁOŚCI PUNKTÓW 
DEALERSKICH I SERWISOWYCH 
MOŻE BYĆ WIĘCEJ? 
Sławomir Rybarczyk: To pokaże naj-
bliższa przyszłość. Wiadomo, że takie 
decyzje weryfikuje rynek i zależne są one 
od wolumenu sprzedaży pojazdów i liczby 
pojazdów poruszających się po naszych 
drogach. Jeśli liczby będą uzasadniały roz-
winięcie sieci dealerskiej lub sieci serwiso-
wej, to oczywiście będziemy ją rozwijali.

CZYM CHCECIE ZACHĘCIĆ FIRMY 
TRANSPORTOWE, ABY ZACZĘŁY 
KORZYSTAĆ Z SAMOCHODÓW 
FORD TRUCKS? 
Wojciech Kopiel: Firmy transportowe 
bardzo dobrze liczą swoje koszty, a więk-
szość z nich bierze udział w przetargach, 
w których liczony jest koszt kilometra. 
Przedstawimy, że koszty naszego samo-
chodu na przestrzeni trzech lat eksplo-
atacji są najniższe na rynku. Dodatkowo 
firmy te otrzymają produkt podnoszący 
komfort i zadowolenie pracy kierowcy – 
powinny być to argumenty do zaintereso-
wania się ofertą Ford Trucks. 

CZY W POLSCE DOSTĘPNE 
BĘDĄ WSZYSTKIE MODELE 
Z ASORTYMENTU FORD TRUCKS, 
CZY TYLKO FLAGOWY F-MAX? 
Wojciech Kopiel: W Polsce dostępna 
będzie cała gama samochodów Ford 
Trucks. Wszystkie modele, na które 
uważamy, że znajdziemy odbiorców, 
będziemy oferowali naszym klientom. 
Na początek planujemy sprzedaż ciągni-
ków siodłowych, ponieważ do nich nie 

potrzebujemy dodatkowych homologa-
cji, zabudów itp. Z kolei gamę pojazdów 
dystrybucyjnych i konstrukcyjnych 
planujemy sprzedawać po uzyskaniu 
odpowiednich homologacji, co niestety 
jest procesem czasochłonnym. 
Sławomir Rybarczyk: Kluczowym pro-
duktem Ford Trucks jest oczywiście 
F-Max, czyli samochód roku 2019 i na 
nim będziemy przede wszystkim 
skupiali wysiłki sprzedażowe. Nie za-
pominajmy przy tym, że 85% zapotrze-
bowania rynku pojazdów ciężarowych 
to ciągniki siodłowe, w związku z tym 
naturalnie na tym segmencie koncen-
trujemy swoje działania. 

CZY BĘDZIE ISTNIAŁA MOŻLIWOŚĆ 
WŁASNEJ KONFIGURACJI POJAZDU? 
Wojciech Kopiel: Oczywiście. Została 
przygotowana specjalna konfiguracja 
dla klienta z Polski obejmująca głównie 
pojazdy dedykowane transportowi dłu-
godystansowemu. Wyposażone będą one 
standardowo we wszystkie niezbędne ele-
menty koniecznie kierowcy podczas pra-
cy. Każdy klient będzie miał jednak moż-
liwość wyboru własnych opcji i skonfigu-
rowania pojazdu wedle swoich potrzeb. 
Wstępnie będzie można zrobić to m.in. za 
pośrednictwem strony internetowej. 

CZY ZAKŁADACIE POMOC 
W SFINANSOWANIU ZAKUPU 
POJAZDÓW FORD TRUCKS?
Wojciech Kopiel: Niebawem przedstawi-
my naszego partnera biznesowego, który 
przygotuje specjalną ofertę finanso-
wania pojazdów Ford Trucks. Wspólnie 
z nim stworzymy dedykowaną ofertę 
spełniającą oczekiwania naszych klien-
tów i odpowiadającą na zmieniające się 
wymogi rynku. 

CZY DLA WŁAŚCICIELI FIRM 
TRANSPORTOWYCH BĘDZIE ISTNIAŁA 
MOŻLIWOŚĆ PRZETESTOWANIA 
WYBRANEGO POJAZDU? 
Sławomir Rybarczyk: Przy wprowa-
dzaniu na rynek nowej marki to jedno 
z kluczowych zagadnień. W ten sposób 
najłatwiej zbudować zaufanie do marki. 
Planujemy szereg działań marketin-
gowych, eventowych, a wśród nich 
oczywiście także możliwość testowania 
pojazdów. Na wspomnianych eventach 
będzie istniała również możliwość 
wypożyczenia samochodu na dłuższy 
okres, np. na tydzień, aby testy przepro-
wadzić codziennej pracy. 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ 
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W PIERWSZYM ROKU 
WSPÓŁPRACY Z FORD 
TRUCKS CHCEMY SKUPIĆ SIĘ 
PRZEDE WSZYSTKIM NA 
ROZWOJU SIECI 
DEALERSKIEJ – TO BĘDZIE 
KLUCZ DO DALSZYCH 
DZIAŁAŃ. POZA TYM WAŻNE 
BĘDĄ DLA NAS WSPÓLNE 
SZKOLENIA Z FORD TRUCKS 
ZARÓWNO DLA 
MECHANIKÓW, JAK I SIŁ 
SPRZEDAŻOWYCH ORAZ 
NIEZMIENNIE BUDOWANIE 
WIZERUNKU NOWEJ MARKI 
NA POLSKIM RYNKU.
- przekonuje Sławomir Rybarczyk,  
Prezes Zarządu Q-Service Truck Sp. z o.o. 



Q-SERVICE TRUCK 
SP. Z O.O. JEDYNYM 
DYSTRYBUTOREM 
FORD TRUCKS 
W POLSCE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

FORD TRUCKS

FORD TRUCKS OGŁASZA STRATEGICZNE 
PARTNERSTWO Z Q-SERVICE TRUCK SP. Z O.O. 
– JEDYNYM DYSTRYBUTOREM MARKI W POLSCE.

ZDJĘCIA 
Z KONFERENCJI NA

www.facebook.com/intercarstruck

RELACJA Z PODPISANIA 
UMOWY O WSPÓŁPRACY 
POMIĘDZY FORD TRUCKS, 
A Q-SERVICE TRUCKS

youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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działalności, tworzymy kompleksowy 
model obsługi  klientów, oferując dostęp 
do gotowych produktów, jakimi są pojaz-
dy, części zamienne i usługi napraw. Je-
stem  przekonany, że pojazdy Ford Trucks, 
w tym flagowy ciągnik F-MAX, poprzez 
swoje unikalne cechy użytkowe,  pozwoli 
naszym krajowym przewoźnikom na 
utrzymanie konkurencyjnego poziomu 
usług transportowych ― powiedział Sła-
womir Rybarczyk, Prezes Q-Service Truck. 

- Od pierwszego kontaktu z Q-Service 
Truck wiedzieliśmy, że mamy wspólną 
wizję i zbieżne DNA biznesowe, które 
pozwoli nam być dobrymi partnerami. 
Współpraca ta zapewni nam najlepszą 
możliwą dystrybucję na terenie Polski, 
a także zagwarantuje szybki rozwój 
sprzedaży części oraz rozbudowę sieci 
posprzedażowej. Wspólnie z Q-Service 
Truck zapewnimy najwyższy poziom 
obsługi klienta, dostęp do serwisów 
oraz konkurencyjne rozwiązania dedy-
kowane sprzedaży. Jesteśmy zadowo-
leni z partnerstwa z Q-Service Truck 

i wierzymy, że razem zmienimy rynek 
pojazdów ciężarowych - dodaje Emrah 
Duman, Dyrektor ds. Rozwoju Rynków 
Międzynarodowych w Ford Trucks. 

Ford Trucks to jeden z największych 
producentów samochodów ciężarowych 
na świecie. Firma produkuje całą gamę 
pojazdów ― w tym ciągniki siodłowe, 
ciężarówki budowlane oraz pojazdy spe-
cjalistyczne. Sprawdzone rozwiązania 
w zakresie jakości, trwałości i wydajności 
to postawa międzynarodowej strategii fir-
my, konsekwentnie wdrażanej w życie od 
ponad pół wieku. Ford Trucks działa obec-
nie w całej Europie Środkowo-Wschodniej, 
na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Rosji, 
konsekwentnie rozwijając działalność na 
trzech kontynentach. Firma posiada już 
zbudowaną sieć obsługi posprzedażnej 
w Europie Zachodniej, a w chwili obecnej 
prowadzi negocjacje z dilerami na terenie 
Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Od czerwca 
do tego strategicznego partnerstwa dołą-
czyła również Polska z siecią dystrybucji 
Q-Service Truck.

Q-Service Truck Sp. z o.o. to należąca do 
grupy Inter Cars SA firma będąca autory-
zowanym przedstawicielem 
ZF Friedrichshafen AG w zakresie 
napraw  skrzyń biegów. To również 
autoryzowany diler specjalizujący się 
w sprzedaży samochodów osobowych 
i ciężarowych marki Isuzu. Od połowy 
czerwca portfolio firmy powiększyło się 
o dystrybucję pojazdów ciężarowych 
Ford Trucks. Firma Q-Service Truck Sp. 
z o.o., podpisując umowę importerską, 
została w ten sposób jedynym impor-
terem tej marki w Polsce. Tym samym 
wybrane warsztaty zrzeszone w sieci 
Q-Service Truck zyskają możliwość auto-
ryzacji marki Ford Trucks i serwisowania 
wszystkich modeli  tegoż producenta.

FORD TRUCKS

Na mocy zawartego porozumienia 
Q-Service Truck Sp. z o.o. stanie się jedy-
nym importerem pojazdów Ford Trucks 
w naszym kraju. Firma zajmie się rów-
nież dystrybucją części zamiennych oraz 
sprzedażą używanych ciężarówek. Do-
celowo sieć dilerska Ford Trucks Polska 
obejmie dziesięć oddziałów zajmujących 
się sprzedażą i serwisem pojazdów, a fi-
nalnie kolejnych dziesięć otrzyma auto-
ryzację do napraw pojazdów.
Wspólne partnerstwo Ford Trucks 
i Q-Service Truck Sp. z o.o. podpisane zo-
stało 13 czerwca 2019 roku w Hilton War-
saw Hotel and Convention Centre w War-
szawie. W wydarzeniu tym udział wzięli 
Prezes Zarządu Inter Cars i Prokurent 
Q-Service Truck Sp. z o.o. Maciej Olekso-
wicz, Prezes Zarządu Q-Service Truck Sp. 
z o.o. Sławomir Rybarczyk oraz przedsta-
wiciele Ford Trucks: Serhan Turfan, Ford 
Trucks Vice President i Emrah Duman, 
Director of International Markets.

- Podpisanie umowy dystrybucyjnej 
z Ford Trucks jest wydarzeniem nieco-
dziennym i to nie tylko dla nas. 
Po wielu latach panowania siedmiu ma-
rek producentów pojazdów ciężarowych 
o DMC powyżej 16 ton, na czwartym pod 
względem wielkości rynku w Europie, 
pojawił się nowy gracz. Dotychczasowe 
kompetencje zbudowane w obrębie dzia-
łalności spółki Q-Service Truck, jakimi są 
sieć ponad 70 niezależnych warsztatów 
oraz funkcjonujący już model dystrybucji 
części,  pozwolą w bardzo szybkim tem-
pie na zbudowanie sprawnej struktury 
sprzedaży pojazdów marki Ford Trucks 
na terenie kraju. Taka współpraca świet-
nie wpisuje się w kierunek rozwoju dzia-
łalności Grupy Kapitałowej Inter Cars, 
gdzie poprzez różne segmenty naszej 
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Od lewej: Serhan Turfan - Vice President 
Ford Trucks, Maciej Oleksowicz - Prezes 
Zarządu Inter Cars SA i Prokurent Q-Ser-
-vice Truck oraz Emrah Duman - Director 
of International Markets.



Spektakularne nowe przednie 
reflektory F-MAX’a oświetlają 
drogę dużo lepiej i jaśniej, 
sprawiając, że nic nie umknie 
Twojej uwadze.
•  światła skrętne;
•  światła LED do jazdy dziennej;
•  opcjonalne światła mijania LED. 

Obszerne zewnętrzne schowki nowego F-MAX’a 
pozwalają na spakowanie wszystkich rzeczy, które mogą 
okazać się niezbędne w podróży.
•  obszerne schowki w kabinie pozwalają na komfortowe 

przechowywanie rzeczy osobistych;
•  łatwy dostęp od środka i z zewnątrz dzięki pokrywie 

otwierającej się do 90 stopni.

Zaprojektowane, aby 
zapewnić łatwy dostęp do 
wszystkich części pojazdu.
•  innowacyjna 

i ergonomiczna 
konstrukcja pozwala 
na łatwe rozłożenie 
stopni, zapewniając 
komfortowy dostęp do 
przedniej szyby.

Lusterka nowego F-MAX’a sprawiają, 
że masz wszystko przed swoimi oczami.
•  zaprojektowane, aby zapewnić idealne 

pole widzenia;
•  elektryczne i podgrzewane główne 

lusterka wsteczne.

PRZEDNIE LAMPY

SCHOWKI ZEWNĘTRZNE

PRZEDNIE STOPNIE

LUSTERKA

Nowe funkcjonalne stopnie F-MAX’a 
zaprojektowane zostały tak, aby 
maksymalnie ułatwić życie kierowcy.
•  szerokie, podświetlane stopnie 

zapewniają łatwe wchodzenie 
i wychodzenie z pojazdu;

•  aerodynamiczne pokrycie 
stopni z wodoodpornym 
uszczelnieniem.

BOCZNE STOPNIE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

FORD TRUCKS

FORD F-MAX, 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2019 ROKU!
JESZCZE W TYM ROKU NA POLSKIE DROGI WYJADĄ PIERWSZE POJAZDY FORD TRUCKS, 
KONKRETNIE NAJLEPSZE CIĘŻARÓWKI 2019 ROKU – F-MAX. ZOBACZ, CZYM RÓŻNIĄ SIĘ ONE 
OD KONKURENCJI I JAKIE SĄ ICH NAJWIĘKSZE ZALETY. 

ZAPOMNIJ O WSZYSTKIM, CO WIESZ O CIĄGNIKACH SIODŁOWYCH! 
Dzięki nowej, szerokiej na 2,5 m kabinie, udoskonalonym reflektorom, stopniom, schowkom i wielu innym 
atrybutom, wygląd zewnętrzny nowego Forda F-MAX zmienia definicję mocy, prestiżu i estetyki.
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Siedzenie kierowcy w nowym F-MAX 
zapewnia maksimum komfortu:
•  ergonomiczne siedzenia zapewniają 

podparcie lędźwi potrzebne w długich 
trasach;

•  wysokiej jakości, oddychająca 
tapicerka;

•  najlepsza w swojej klasie regulacja 
siedzenia w zakresie aż 260mm.

NOWE SIEDZENIE KIEROWCY

•  łóżko kontynentalne dla zwiększonego 
komfortu;

•  zmywalna tkanina obicia;
•  składane dolne łóżko;
•  panel kontrolny łatwo dostępny z łóżka.

FUNKCJONALNA CZĘŚĆ SYPIALNA

W pełni składane łóżko górne zapewnia 
komfortową przestrzeń do spania.

W PEŁNI SKŁADANE ŁÓŻKO GÓRNE

Górne schowki zapewniają 
225  litrów pojemności.

SCHOWKI NAD GŁOWĄ

Ergonomiczny kokpit nowego F-MAX’a zapewnia łatwy 
dostęp do wszystkich systemów kontrolnych
•  automatyczna klimatyzacja;
•  nowy zintegrowany wyświetlacz;
•   nawigacja ciężarowa;
•  szeroki wyświetlacz pokazuje wszelkie informacje, które 

potrzebujesz (komputer pokładowy, system kontroli ciśnienia 
w ogumieniu (TPMS), wskaźnik obciążenia osi, Smart Maintenance,  
ocena kierowcy, ustawienia dodatkowego ogrzewania, MyView).

KOKPIT

38-litrowa lodówka dostępna jest zarówno 
z siedzenia kierowcy, jak i z łóżka.

ŁATWO DOSTĘPNA LODÓWKA

IDEALNA HARMONIA SILNIKA, 
PRZEKŁADNI I TYLNEGO MOSTU
Nowy F-MAX zapewnia niskie zużycie paliwa dzięki 
mocnemu silnikowi Ecotorq i dostarcza unikatowe wrażenia 
z jazdy dzięki 12-stopniowej zautomatyzowanej skrzyni biegów ZF, 
zmieniającej przełożenia niemalże niezauważalnie. 
Specjalne oprogramowanie, opracowane dzięki szczegółowym testom 
drogowym, szczegółowo wylicza odpowiednie przełożenia dla silnika, 
w zależności od nawierzchni i warunków drogowych. Dzięki specjalnemu 
oprogramowaniu silnik zawsze pracuje w najbardziej wydajnym zakresie 
prędkości obrotowej, zapewniając niskie zużycie paliwa. Zoptymalizowany 
most tylny pomaga przekazać moc z silnika do kół bez jakichkolwiek strat. 
Ta idealna harmonia zapewnia również ogromną siłę hamowania. 
Oprócz 400kW mocy hamulca silnikowego, można uzyskać w sumie 1,000kW 
mocy hamowania dzięki opcjonalnemu intarderowi.

FORD TRUCKS

FORD F-MAX, 
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 2019 ROKU!
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RoadShow Ford Trucks rozpoczęło się 
w ostatnim tygodniu czerwca i trwało 
do 5 lipca. W tym czasie nowy F-Max 
odwiedził pięć lokalizacji na Mazow-
szu. W pierwszym tygodniu ciężarówka 
stacjonowała w Czosnowie w siedzi-
bie spółki Q-Service Truck, następnie 
wyruszyła w trasę do Annopola, Wy-
szkowa, Sochaczewa i Grodziska Ma-
zowieckiego – w każdym z tych miejsc 
zatrzymywała się na terenie filii Inter 
Cars. W spotkaniach tych udział brali 
przede wszystkim przedstawicieli firm 
transportowych, zarówno dużych prze-
woźników, jak i mniejszych firm, dys-
ponujących flotą składającą się z kilku 
samochodów, a także wszyscy miłośni-
cy ciężarówek, którzy chcieli z bliska 
zapoznać się z Samochodem roku 2019.

RoadShow Ford Trucks to możliwość 
dokładnego obejrzenia flagowego mo-
delu marki – F-Maxa. Uczestnicy wy-
darzenia mogli zaczerpnąć fachowych 
informacji bezpośrednio od przedsta-
wicieli Q-Service Truck, dowiedzieć 
się więcej na temat dystrybucji samo-
chodów, a także poznać plany firmy 
związane z serwisowaniem pojazdów. 
Poza ciągnikiem siodłowym uczestnicy 
spotkań mieli okazję poznać multime-
dialną naczepę Ford Trucks, w której 
odbywały się indywidualne spotkania 
i rozmowy, prezentowane były również 
filmy promocyjne, mające na celu jak 
najdokładniejsze ukazanie walorów 
nowej ciężarowej marki wprowadzonej 
na polski rynek.

W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM 
POMIĘDZY FORD TRUCKS 
A Q-SERVICE TRUCK UMOWY 
IMPORTERSKIEJ ZAKŁADAJĄCEJ 
SPRZEDAŻ POJAZDÓW 
I DYSTRYBUCJĘ CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH NA TERENIE 
POLSKI, OBIE FIRMY Z MIEJSCA 
ROZPOCZYNAJĄ ŚCISŁĄ 
WSPÓŁPRACĘ MARKETINGOWĄ. 
JEDNYM Z JEJ PIERWSZYCH 
ELEMENTÓW BYŁO TOURNÉE 
PO NASZYM KRAJU CIĘŻARÓWKI 
SZKOLENIOWEJ FORD TRUCKS.

ROADSHOW FORD 
TRUCKS ODWIEDZIŁ 
POLSKĘ

ROADSHOW FORD TRUCKS W POLSCE: 
Czosnów, ul. Gdańska 27 
(godz. 10.00 – 17.00)

25-28 
CZERWCA

Warszawa, ul. Annopol 21 
(godz. 12.00 – 17.00)

2
LIPCA

Wyszków, ul. Świętojańska 138
(godz. 12.00 – 17.00) 

3
LIPCA

Sochaczew, ul. Spartańska 16
(godz. 12.00 – 17.00) 

4
LIPCA

Grodzisk Mazowiecki,
ul. Królewska 54B
(godz. 12.00 – 16.00) 

5
LIPCA

FORD TRUCKS10
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AKTUALNOŚCI

Tygodnik Wprost we współpracy z Part-
nerami już po raz czwarty wyłonił 
najlepszych przedsiębiorców z siedmiu 
regionów Polski. Grupa Inter Cars zna-
lazła się wśród najlepszych regionu 
mazowieckiego. Gospodarzem Gali była 
Giełda Papierów Wartościowych – „świą-
tynia przedsiębiorczości”, jak nazwał ją 
Jacek Pochłopień – redaktor naczelny 
tygodnika Wprost. Udział w rankingu 
wzięło 200 Największych Polskich Firm.

Do tytułu „Orła Wprost” mogły pretendo-
wać przedsiębiorstwa, które wykazały 
w ciągu ostatnich trzech lat nie tylko 
najwyższy średni zysk netto, ale również 
te, które uzyskały największy przeciętny 
zysk netto. W ten sposób organizatorzy 
mogli nagrodzić zarówno przedsiębior-
stwa najbardziej zyskowne, jak i te które 
najszybciej się rozwijają. Elementem 
klasyfikującym firmy do nagrody była 
również stabilność finansowa. Brak 

strat, długów i rentowność to warunki, 
bez których przedsiębiorstwa nie mogły-
by stanąć w szranki z najlepszymi. Nie 
bez przyczyny  nagrody przyznawane 
są według regionów. Poza różnicami 
ekonomiczno-terytorialnymi, ważnymi 
aspektami, które sprawdzają organizato-
rzy „konkursu” są oddziaływania danych 
przedsiębiorstw na swoje małe ojczyzny 
i lokalne społeczności.

W najnowszym zestawieniu gaze-
ty, który promuje polskich amba-
sadorów, Inter Cars został sklasy-
fikowany na 35. pozycji. Ranking 
powstał na bazie listy 200 naj-
większych firm, którą magazyn 
opublikował wcześniej, gdzie Inter 
Cars został sklasyfikowany na 23. 
pozycji.
Dystrybutor posiada obecnie 
blisko 300 filii poza granicami 
Polski. Firma obecna jest na Ukra-

inie, w Czechach, na Słowacji, 
Litwie, Węgrzech, w Chorwacji, 
Włoszech, Rumunii, Łotwie, Bułga-
rii, Niemczech, Estonii, Słowenii, 
Mołdawii, Bośni i Hercegowinie 
oraz Grecji.
Wszystko to sprawia, że grupa 
kapitałowa Inter Cars SA to naj-
większy dystrybutor części za-
miennych do samochodów osobo-
wych, dostawczych i ciężarowych 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 

1000 największych firm w Polsce to ranking przygo-
towywany rokrocznie przez Gazetę Finansową. Lista 
przedstawia największe przedsiębiorstwa, prowa-
dzące swoją działalność na terenie Polski, sklasyfi-
kowane pod względem przychodów. Grupa Inter Cars 
została umieszczona w tym rankingu na 43. pozycji. 
Jest to awans względem zeszłego roku, kiedy to 
spółka uwzględniona została na 49. miejscu. Na czele 
zestawienia notowani są tacy giganci jak Polski Kon-
cern Naftowy Orlen, Polska Grupa Energetyczna czy 
Grupa Lotos.

- Wpływ Inter Cars na społecz-
ności lokalne i branżowe jest dla 
nas bardzo ważnym aspektem 
funkcjonowania spółki. 
Tym bardziej cieszy nas, że 
działania ukierunkowane na 
rozwój młodzieży, dokształcanie 
branżystów i wpływ na rozwój 
gospodarczy miejscowości, 
w których znajdują się nasze 
filie, został nie tylko zauważony 
ale również doceniony 
- mówi Jacek Piotrowiak 
– Dyrektor ds. Korporacyjnych 
w Inter Cars SA.

„ORŁY WPROST” TO NAGRODA DLA FIRM 
I OSOBOWOŚCI, KTÓRE MAJĄ ZNACZĄCY 
WPŁYW NA ROZWÓJ GOSPODARKI 
REGIONALNEJ I KRAJOWEJ. JEDNĄ 
Z TAKICH FIRM JEST WŁAŚNIE INTER 
CARS. SPÓŁKA PO RAZ KOLEJNY 
ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA W GRONIE 
NAJLEPSZYCH.  

TYGODNIK WPROST PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIŁ 
GRUPĘ KAPITAŁOWĄ INTER CARS. TYM RAZEM FIRMA 
ZOSTAŁA ZALICZONA DO PRESTIŻOWEGO RANKINGU 100 
NAJWIĘKSZYCH RODZIMYCH EKSPORTERÓW, ZAJMUJĄC 
W NIM WYSOKĄ LOKATĘ.

RANKING 1000 NAJWIĘKSZYCH FIRM 
W POLSCE, PRZYGOTOWANY PRZEZ GAZETĘ 
FINANSOWĄ, TO KOLEJNE ZESTAWIENIE 
UWZGLEDNIAJĄCE GRUPĘ INTER CARS. 
POLSKI DYSTRYBUTOR UPLASOWAŁ SIĘ 
W CZOŁÓWCE LISTY, PONOWNIE NOTUJĄC 
AWANS WZGLĘDEM ZESZŁEGO ROKU.

ORŁEM 
POLSKIEJ 
GOSPODARKI

JESTEŚMY

INTER CARS WŚRÓD 
AMBASADORÓW POLSKI 
WEDŁUG WPROST

INTER CARS PONOWNIE 
WYSOKO W RANKINGU 
GAZETY FINANSOWEJ

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI O GRUPIE 
KAPITAŁOWEJ INTER CARS NA

www.truck.intercars.com.pl/ 
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W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa 
Inter Cars odnotowała 21,1% wzrost skon-
solidowanych przychodów ze sprzedaży 
w porównaniu z analogicznym okresem 
2018 roku. Przychody spółki za ten okres 
wyniosły 1,998 mld zł., a skonsolidowany 
zysk netto liczył 50,479 mln zł., co ozna-
cza wzrost o 16,6%. 
- Zdaniem Zarządu Spółki dynamiki 
przychodów za pierwsze trzy miesiące 
2019 roku są trochę zawyżone, gdyż 
w ubiegłym roku zima była długa i do-

piero kwiecień przyniósł większą zwyż-
kę przychodów. W związku z tym nasze 
wyniki sprzedażowe należy analizować 
w dłuższym okresie czasu, uśredniając 
dynamiki, ponadto należy brać pod 
uwagę faktyczną liczbę dni roboczych 
w danym miesiącu – mówi Piotr Zamo-
ra, Członek Zarządu Inter Cars SA.
W całym 2019 roku spółka spodziewa się 
dynamiki w przedziale 10-15 proc.
Według Zarządu Grupy Inter Cars, 2019 
będzie rokiem, w którym spółka planuje 

koncentrację na rozwoju i optymalizacji 
swoich projektów o największej stopie 
zwrotu i dalsze wzmacnianie ich ren-
towności.

Działania nakierowane na poprawę ren-
towności będą dotyczyć przede wszyst-
kim 3 obszarów:
• logistyki
• zarządzania magazynem
• automatyzacji procesów i robotyzacji

Ranking „Transparentna spółka roku 
2018” został przeprowadzony na podsta-
wie badania ankietowego, które obejmo-
wało następujące obszary: sprawozdaw-
czość finansową i raportowanie, relacje 
inwestorskie i zasady ładu korporacyjne-
go. Warunkiem uczestnictwa w rankingu 
było wypełnienie ankiety, którą otrzyma-
ły spółki z WIG20, mWIG40 i SWIG80. Od-
powiedziały w sumie 64 podmioty (WIG 
20 – 15, mWIG40 – 23 i sWIG80 – 26). An-
kieta zawierała 23 pytania. Maksymalna 
liczba punktów, jaką można było uzyskać, 
wynosiła 34. Pytania dotyczyły 2018 r., 
czyli wszystkich upublicznionych rapor-
tów w zeszłym roku, łącznie z raportem 

rocznym za 2017 r. Ankieta w pierwszej 
części – sprawozdawczość finansowa 
i raportowanie – zawierała 9 pytań. Część 
druga – relacje inwestorskie i zasady ładu 
korporacyjnego – zawierała ich 14.
Organizatorami rankingu są redakcja 
gazety „Parkiet” oraz Instytut Rachunko-
wości i Podatków. Patronem honorowym 
jest Giełda Papierów Wartościowych, 
a partnerem merytorycznym Kancelaria 
Prof. Wierzbowski i Partnerzy.
Grupa Kapitałowa Inter Cars została wy-
różniona jako jedna z najbardziej trans-
parentnych spółek indeksu mWIG40, zdo-
bywając 30,75 punktów na 34 możliwe.
- Obecność w tak zacnym gronie to dla 

nas oczywiście ogromne wyróżnienie 
i potwierdzenie słuszności zasad, który-
mi kierujemy się w relacji z otoczeniem 
biznesowym, w szczególności są to do-
brze wypełniane obowiązki informacyjne 
wynikające z obowiązującego prawa jak 
i z dobrych praktyk - komentuje Piotra 
Zamora, Członek Zarządu Inter Cars, 
Dyrektor Finansowy spółki. - Uważamy, 
że tylko etyczne i transparentne działa-
nia przynoszą właściwe rezultaty i ten 
ranking to potwierdza. Gratulujemy także 
pozostałym firmom, które tak jak my 
przykładają dużą wagę do komunikacji 
z otoczeniem – dodaje na koniec 
Piotr Zamora.

INTER CARS NIE ZWALNIA TEMPA I PO RAZ KOLEJNY NOTUJE BARDZO DOBRE WYNIKI 
– TYM RAZEM SĄ TO DANE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2019 ROKU. WŁADZE SPÓŁKI NIE 
ZAMIERZAJĄ JEDNAK SPOCZĄĆ NA LAURACH I ZAPOWIADAJĄ KOLEJNE DZIAŁANIA, 
MAJĄCE WPŁYNĄĆ NA JESZCZE LEPSZY REZULTAT FINANSOWY.

„TRANSPARENTNA SPÓŁKA ROKU 2018” TO RANKING SPÓŁEK NOTOWANYCH NA WARSZAWSKIEJ 
GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRYCH DZIAŁANIA SĄ JASNE I CZYTELNE DLA JEJ 
AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW. WŚRÓD ZNANYCH I CENIONYCH FIRM NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER CARS.

INTER CARS NIE ZWALNIA TEMPA

INTER CARS TRANSPARENTNĄ SPÓŁKĄ GPW
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Krzysztof Soszyński od początku swo-
jej kariery zawodowej związany jest 
z rynkiem części i akcesoriów motory-
zacyjnych. Swoją działalność rozpoczął 
w 1996, jako przedstawiciel handlowy. 
Od 2000 roku związany z Inter Cars SA. 
W 2001 r. został powołany na Członka 
Zarządu Inter Cars SA, a w roku 2008 na 
stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

W swojej działalności biznesowej kon-
centruje się na optymalizacji działań 
biznesowych, innowacyjności oraz kre-
owaniu strategii firmy, a także nadzoro-
waniu zagranicznych spółek zależnych. 
Odpowiad z ramienia Zarządu za naj-
większy segment zakupowy części do 
samochodów osobowych. W dorobku ma 
również udział w pozyskaniu inwestora 
finansowego dla spółki i wprowadzenie 
w 2004 Inter Cars SA na Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Od teraz 
jest również Członkiem Zarządu Stowa-
rzyszenia Dystrybutorów i Producentów 
Części Motoryzacyjnych.
– Udział w SDCM to dla mnie zaszczyt 
i jednocześnie zobowiązanie. Wspieram 
tę organizację od początku jej istnienia. 
Jako osoba związana od dziecka z bran-
żą motoryzacyjną za sprawą warsztatu, 
którego właścicielem jest mój tata, by-
łem aktywnym obserwatorem funkcjo-

nującego rynku motoryzacyjnego. 
Od 23 lat czynnie go współtworzę na 
płaszczyźnie biznesowej. Nasi klienci, 
jednocześnie koledzy w branży, potrze-
bują swojego głosu, który może być wy-
słuchany i dostrzeżony w rożnego ro-
dzaju instytucjach, regulujących branżę. 
Wolny rynek gwarantuje wolność wy-
boru dla kierowcy, a jednocześnie moż-
liwość funkcjonowania niezależnych 
warsztatów. Jest to korzystne zarówno 
dla producentów i dystrybutorów części, 
jak równie producentów samochodów 
oraz ich dealerów. Klient ostateczny – 
kierowca, powinien podejmować decy-
zje, gdzie i za ile naprawia swój pojazd. 
W przyszłości powinien utrzymać te 
prawo i także o tym decydować. 
System operacyjny samochodu przetwa-
rza coraz więcej danych nie tylko o po-
jeździe, ale przede wszystkim o użyt-
kowniku. Powinniśmy o tym pamiętać. 

Z wielką dumą będę wspierał nasz SDCM 
– mówi Krzysztof Soszyński.

SDCM to organizacja pozarządowa, ma-
jąca na celu ochronę praw i interesów 
sektora motoryzacyjnego. Stowarzy-
szenie należy do największych Europej-
skich organizacji związanych z rynkiem 
motoryzacyjnym – CLEPA i FIGIEFA, 
mających realny wpływ na rozmaite 
decyzje legislacyjne dotyczące branży 
na szczeblu międzynarodowym. Skupia 
ono zarówno firmy działające w seg-
mencie osobowym, jak i ciężarowym, 
których łączne udziały w rynku motory-
zacyjnym stanowią blisko 80%. 

W ZARZĄDZIE 
SDCM 

KRZYSZTOF 
SOSZYŃSKI 

STOWARZYSZENIE DYSTRY-
BUTORÓW I PRODUCENTÓW 
CZĘŚCI MOTORYZACYJ-
NYCH POWOŁAŁO NOWE 
WŁADZE. JEDNYM Z CZŁON-
KÓW, KTÓRY WSZEDŁ 
W NOWE STRUKTURY 
TEJ ORGANIZACJI JEST 
KRZYSZTOF SOSZYŃSKI, 
WIELOLETNI WICEPREZES 
ZARZĄDU INTER CARS SA. 
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Laboratorium powstało w 2005 roku i właśnie 
w nim wykonywane są badania części pro-
ducentów, którzy pragną zostać dostawcami 
Inter Cars. Zanim trafią one na rynek zostają 
sprawdzone pod kątem wszelkich norm 
i wymagań technicznych opracowanych 
w Polsce i Unii Europejskiej. Próbki poddane 
zostają szczegółowym badaniom zgodnym 
z najwyższymi standardami. Wszystkie 
części przechodzą wielokrotne testy i bada-
ne są pod każdym możliwym kątem, tak, 
aby finalny produkt był przede wszystkim 
bezpieczny dla użytkownika, ale też spełniał 
bardzo rygorystyczne normy techniczne. 

Intermeko bada potencjalnych przyszłych 
dostawców Inter Cars, ale prowadzi także 
wyrywkowe kontrole jakości wobec tych 
podmiotów, które już prowadzą sprzedaż 
u dystrybutora. Ma to na celu zapewnienie 
ciągłości w dostarczaniu najwyższej klasy 
produktów oraz ich weryfikację zgodną 
z wytycznymi i oczekiwaniami użytkowni-
ków. Laboratorium prowadzi także badania 
reklamacyjne, zgłaszane przez indywidu-
alnych klientów – wówczas prowadzona 
jest szczegółowa analiza, mająca na celu 
wyjaśnienie dlaczego dana część spisywała 
się inaczej, niż zakładano na początku jej 
eksploatacji. 

Intermeko to przede wszystkim przestrzeń, 
w której wykonywane są badania części 
zamiennych do samochodów osobowych 
i ciężarowych, ale też i innych elementów. 
Do najważniejszych zadań laboratorium 
należą badania materiałowe, mające wyka-
zać z jakich elementów wykonany jest dany 
przedmiot. W tym celu spółka korzysta 
z zestawu zaawansowanych technologicz-
nie przyrządów, m.in. spektometrów, dzięki 
którym może identyfikować czy dany 
komponent wykonany z jest z materiałów 
odpowiedniego gatunku i czy jest zgodny 
z tym, co deklaruje dostawca. Pod tym też 
kątem w Intermeko wykonywane są rów-
nież kontrole jakości – firma jest bramką 
weryfikującą jakość części dostępnych 
w Inter Cars. Musi być ona na odpowiednio 
wysokim poziomie, a wszystkie – bez wy-
jątku – części muszą służyć podniesieniu 
bezpieczeństwa użytkowników dróg. Inter-
meko w największej mierze bada brandy 
własne, gdyż właśnie w tej części rynku jest 
największe pole do weryfikowania jakości 
części. Każdy nowy produkt tego segmentu 
przechodzi dokładne kontrole oraz badania 
i przed pojawieniem się w sprzedaży musi 
przejść pozytywną weryfikację w labo-
ratorium. Dostawcy, z którymi Inter Cars 
pracuje od wielu lat, są znacznie bardziej 
wiarygodni, często też sami mają w swoich 
laboratoriach bardzo profesjonalne kontrole 
jakości. Nie oznacza to jednak, że ich pro-
dukty wyrywkowo również nie są badane 
w Intermeko. 

JAK WYGLĄDA PROCES BADANIA 
NOWYCH CZĘŚCI? 
1.  Nawiązanie kontaktu z potencjalnym 

dostawcą i zweryfikowanie jakości jego 
produktów (audyt, sprawdzenie jego 
parku produkcyjnego i samych procesów 
produkcyjnych);

2.  Wysłanie przez dostawcę próbek do ba-
dań i przeprowadzenie przez Intermeko 
badań wdrożeniowych;

3.  Sprawdzenie czy elementy są zgodne 
jakościowo ze wszystkimi normami 
dotyczącymi części zamiennych i stan-
dardów Inter Cars; 

4.  Po pozytywnej weryfikacji następuje 
nawiązanie wstępnej współpracy, ale 
wraz z pierwszą partią dostarczonego 
produktu jeszcze raz jest on dokładnie 
weryfikowany podczas kontroli jakości. 

Dopiero pozytywny wynik tego testu 
zwalnia ścisłą kontrolę produktu – jest on 
badany wówczas w wyselekcjonowanych 
partiach, a nie całościowo.   

STANDARDY 
NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE 
INTER CARS TO JEDEN Z NIELICZNYCH DYSTRYBUTORÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH W EURO-
PIE POSIADAJĄCY WŁASNY SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI OPARTY NA OPROGRAMOWANIU 
QDA. BADANIA WDROŻENIOWE CZĘŚCI, ZANIM WŁĄCZONE ZOSTANĄ ONE DO OFERTY 
DYSTRYBUTORA, PRZEPROWADZANE SĄ W LABORATORIUM INTERMEKO EUROPE.
FIRMA NIEDAWNO ZMIENIŁA LOKALIZACJĘ, A W NOWYM MIEJSCU - Z RACJI WIĘKSZEJ 
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - KORZYTA Z JESZCZE BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH TECH-
NOLOGICZNIE STANOWISK BADAWCZYCH. 

Odwiedź nową siedzibę 
Intermeko Europe: 

Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 19 C
05-082 Stare Babice 
22 469 89 70
kontakt@intermeko.eu 
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KLUCZOWE BADANIA WYKONYWANE 
W INTERMEKO:
-  pomiary geometryczne, 
-  badania wytrzymałościowe,
-  badania twardości materiałów, 
-  badania mikrostruktury,
-  badania funkcjonalne. 

Laboratorium Intermeko Europe pracuje 
zgodnie z wdrożonym systemem 
zarządzania jakością ISO9001. 
Certyfikat wydany przez DEKRA 
Certification potwierdza, że system 
zarządzania jakością został wdrożony 
i jest utrzymywany przez Intermeko 
Europe, zgodnie z wymaganiami normy 
ISO 9001:2008.
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21 ZAWODNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH 7 PAŃSTW STAREGO KONTYNENTU SPOTKAŁO 
SIĘ W OSTATNI WEEKEND MAJA W CENTRUM SZKOLENIOWYM INTER CARS. 
TO NAJLEPSI MŁODZI MECHANICY, KTÓRZY POD CZUJNYM OKIEM ZNAMIENITYCH 
PARTNERÓW WYDARZANIA, WALCZYLI O UPRAGNIONY TYTUŁ YOUNG CAR 
MECHANIC 2019 I 100 000 ZŁOTYCH! ZWYCIĘZCA MÓGŁ BYĆ TYLKO JEDEN. 

– NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 

YOUNG CAR 
MECHANIC 2019 

KTO ZOSTAŁ NAJLEPSZYM 
MŁODYM MECHANIKIEM 
2019 ROKU? 
W dniach 25-26 maja Centrum Szkole-
niowe Inter Cars zmieniło się w arenę 
zmagań i weryfikacji wiedzy z zakresu 
mechaniki samochodowej – to wła-
śnie ten obiekt był miejscem, w którym 
młodzi mechanicy z 7 krajów Europy 
walczyli o zaszczytne miano Young Car 
Mechanic 2019. 21 zawodników zostało 
wyłonionych spośród 3000 uczniów, 
który aspirowali do tego, aby znaleźć się 
w finale. 
- Tegoroczna edycja Young Car Me-
chanic to wyjątkowa odsłona naszego 
przedsięwzięcia. Wzięło w niej udział 
blisko 150 szkół, z których startowało 
ponad 3000 uczniów. Nasza konsekwen-
cja w działaniu i rozwoju tego programu 
przynoszą efekty. Wszystko dzięki ro-
snącemu zaangażowaniu zarówno pra-
cowników Inter Cars, jak i dostawców, 
którzy również dostrzegają korzyści, 

wynikające z partycypacji w tym wyda-
rzeniu – mówi Wojciech Twaróg, Czło-
nek Zarządu Inter Cars.

III EDYCJA 
MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU 
Tegoroczna edycja konkursu Young 
Car Mechanic to już trzecia odsłona 
rywalizacji, do której zaproszeni zostali 
uczniowie z innych europejskich krajów, 
w których Inter Cars prowadzi swoją 
działalność. W 2017 roku byli to – oprócz 
Polski – uczniowie z Łotwy i Litwy, 12 
miesięcy później dołączyli do nich ko-
ledzy z Bułgarii i Estonii. W 2019 roku 
konkurencja była jeszcze większa, byli 
w niej bowiem obecni reprezentanci 
szkół z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, 
Ukrainy, Węgier i Bułgarii.
- Konkurs z roku na rok cieszy się ro-
snącym zainteresowaniem naszych 
spółek zagranicznych. Coraz większa 
rzesza reprezentantów z innych krajów 

skutkuje tym, że Young Car Mechanic 
na stałe wpisał się w kalendarz branży 
motoryzacyjnej – zarówno firm, które 
nas wspierają, jak również szkół, których 
uczniowie są częścią tego przedsięwzię-
cia. To ogromna satysfakcja i potwier-
dzenie, że ta inicjatywa jest potrzebna 
– mówi Tomasz Piluch,  Cluster Manager 
i Export Director Inter Cars. 

DWA DNI PEŁNE EMOCJI
W trakcie dwóch dni zmagań, zawodnicy 
musieli zmierzyć się z szeregiem zadań, 
które przygotowali dla nich trenerzy 
Inter Cars oraz partnerzy wydarzenia. 
Wśród nich były konkurencje dotyczące 
diagnostyki auta, wymiany klocków 
i tarcz hamulcowych, serwisu przekład-
ni mechanicznych i wielu innych, które 
miały za zadanie zweryfikować wiedzę 
młodych adeptów napraw samochodo-
wych. Tutaj liczyła się zarówno precyzja, 
jak również skuteczność wykonywania 
zadań. Nawet najmniejszy błąd mógł za-

RELACJA 
Z FINAŁU NA

www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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ważyć o tym, które miejsce przypadnie 
danemu uczestnikowi. 
- Muszę przyznać, że poziom umiejęt-
ności uczestników, którzy dotarli w tym 
roku do międzynarodowego finału 
jest naprawdę wysoki. Dla nas jest to 
potwierdzenie, że młodzi mechanicy 
poważnie podchodzą do rywalizacji 
i zależy im na tym, aby zająć jak najlep-
sze miejsce. To bardzo budujące. Jestem 
przekonany, że w kolejnych latach ini-
cjatywa Young Car Mechanic zyska jesz-
cze bardziej na znaczeniu, angażując do 
tego nowych uczestników, reprezentu-
jących kolejne kraje – mówił w trakcie 
finału Radosław Sujka, Menedżer Działu 
Szkoleń Inter Cars. 

FINAŁOWA GALA
Zaraz po zakończeniu rywalizacji w nie-
dzielne popołudnie wszyscy zawodnicy 
i ich opiekunowie wraz z zaproszonymi 
gośćmi udali się na uroczysty obiad, 
który połączony został z finałową galą. 
Emocje tego dnia były bardzo duże. 
W grę wchodził nie tylko prestiż ale rów-
nież atrakcyjne nagrody – łączna pula 
nagród dla trzech pierwszych miejsc 
wynosiła aż 100 tysięcy złotych. Dodat-
kową atrakcją, którą organizatorzy prze-
widzieli dla wszystkich finalistów było 
zaproszenie na wycieczkę do Stuttgartu, 

podczas której odwiedzili oni siedzibę 
Elringa, a także udali się do fabryki Mer-
cedesa i muzeum Porsche.

YOUNG CAR 
MECHANIC 2019
Najlepszym Młodym Mechanikiem 
2019 roku został Eren Osman reprezen-
tujący Bułgarię, który w finałowej rywa-
lizacji uzyskał 208 punktów. 
Drugie miejsce zajął Lukas Karlis Sik-
snis z Litwy z dorobkiem 203,5 punktów. 
Z kolei trzecie miejsce przypadło Bar-
tłomiejowi Januszewskiemu, zwycięzcy 
zeszłorocznej edycji Young Car Mecha-
nic, który zdobył 195,5 punktów. 
Organizacja całego konkursu nie mogła-
by się odbyć, gdyby nie wsparcie firm, 
którym podobnie jak Inter Cars zależy 
na rozwoju młodych kadr w branży 
motoryzacyjnej. I tak  Partnerami Stra-
tegicznymi, zarówno etapu krajowego, 
jak i Międzynarodowego Finału, były 
firmy Bosch, Elring oraz ZF Aftermar-
ket, a Partnerami wspierającymi Finału 
Międzynarodowego, poza wyżej wymie-
nionymi, były także firmy Hella, Varta, 
Meyle oraz Motoremo.

Konkurs zrealizowany został w ramach 
inicjatywy „Młode Kadry” – programu 
stworzonego przez Inter Cars SA. Polega 
on na współpracy ze szkołami zawo-
dowymi m.in. poprzez wyposażenie 
placówek edukacyjnych w nowoczesny 
sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek 
w samochodach. Dostarcza także wie-
dzę niezbędną do kształcenia przyszłej 
kadry. Program wspiera olimpiady wie-
dzy oraz praktyki i staże dla najlepszych 
uczniów.
- Program Młode Kadry jest odpowiedzią 
na rosnące potrzeby branży motoryza-
cyjnej, która obecnie zmaga się z pro-
blemem braku nowych pracowników. 
Konkurs Young Car Mechanic, który 
został uruchomiony trzy lata temu, 
poprzez rywalizację pomaga wyłowić 
najlepsze talenty i przygotować je do 
pracy w warsztacie samochodowym. 
Sygnały, które dostajemy od osób z sze-
roko rozumianej branży, utwierdzają 
nas w przekonaniu, że to wartościowa 
i potrzebna inicjatywa – podsumowuje 
Marta Ciesielska, koordynator projektu 
Młode Kadry. 
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Wspaniałe atrakcje, które przygotowali-
śmy specjalnie dla zwycięzców Express 
Klubu oraz to, co oferują Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, gwarantują niezapo-
mnianą przygodę i korzyści na wielu 
płaszczyznach. Możliwość ekskluzyw-
nej, egzotycznej wycieczki, przepełnio-

nej atrakcjami to tylko punkt wyjścia. 
Wyjazd z Inter Cars otwiera również 
przed zwycięzcami możliwość nawiązy-
wania kontaktów biznesowych i pozna-
nia bezpośredniej konkurencji w miłych, 
egzotycznych okolicznościach.

ZOSTAŁ JESZCZE MIESIĄC KONKURSU, STAWKĄ KTÓREGO 
JEST POBYT W BAJECZNYM DUBAJU, MIEŚCIE, 
KTÓRE Z NIEWIELKIEJ WIOSKI SŁYNĄCEJ Z POŁOWU PEREŁ, 
PRZEKSZTAŁCIŁO SIĘ W KRÓTKIM CZASIE W NOWOCZESNĄ 
METROPOLIĘ ZRZESZAJĄCĄ PONAD 3 MILIONY 
MIESZKAŃCÓW. ARCHITEKTURA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ 
NAJLEPSZYCH INŻYNIERÓW NA ŚWIECIE, NOWOCZESNA 
INFRASTRUKTURA I FASCYNUJĄCE ROZWIĄZANIA 
TECHNICZNE TWORZĄ Z DUBAJU MIEJSCE WYJĄTKOWE, 
INNOWACYJNE I PRZEDE WSZYSTKIM INNE NIŻ WSZYSTKIE. 

EXPRESS 
KLUB JUŻ W GRUDNIU 

ZWYCIĘZCY WEJDĄ 
NA POKŁAD SAMOLOTU. 
W TYM MOMENCIE 
ROZPOCZNIE SIĘ WIELKA 
PRZYGODA.

ZJEDNOCZONE 
EMIRATY 

ARABSKIE

1 Po ok. 6-godzinnym locie ekskluzywnymi linia-
mi Emirates zwycięzcy wylądują na lotnisku 
Dubai International Airport – zlokalizowanym 
pięć kilometrów od centrum miasta. 

2 Pierwszym hotelem, w którym zostaną zakwa-
terowani uczestnicy naszej podróży będzie 
pięciogwiazdkowy Hilton Dubai Al Habtoor 
City, zlokalizowany przy Dubajskim Kanale 
Wodnym, 2,5 km od wieżowca Burj Khalifa. 

3 W następnych dniach, kiedy już wszyscy 
odpoczną w luksusowych hotelowych wnę-
trzach po wyczerpującej podróży, zaprosimy 
uczestników do:
- Abu Dhabi, gdzie zobaczymy słynny Meczet 

Szejka Zajida oraz zawitamy do wyjątkowe-
go parku rozrywki Ferrari World;

- Dubaju, gdzie zaprosimy do wypróbowania 
towarów na słynnych targach: złota oraz 
przypraw, transferu arabskimi łodziami 
Abra, oglądania wyjątkowej architektury 
Dubaju, wjazdu na Burj Khalifa czy zakupów 
w pięknym Dubaj Mall, 

- wyjazdu na „desert safari”, podczas którego 
przygotujemy jazdę po pustyni samochoda-
mi terenowymi z doświadczonymi kierow-
cami, pokazy sokolnictwa, przejażdżki na 
wielbłądach, kolację w campie na pustyni 
i pokazy tańca brzucha.

4 Drugą część programu uczestnicy podróży spę-
dzą w pięciogwiazdkowym hotelu DoubleTree 
by Hilton Resort&Spa Marjan Island, w którym 
będą mieli do dyspozycji prywatną plażę o po-
wierzchni 650 m2 i 5 basenów oraz przepiękny 
widok na morze z hotelowych pokojów.

Poza relaksem w opcji All Inclusive zaproponu-
jemy w tym miejscu klientom Inter Cars pełne 
wrażeń zawody w siatkówkę o Puchar Prezesa.

PRZYSPIESZ NA 
OSTATNIEJ PROSTEJ!

18 AKTUALNOŚCI

WIĘCEJ INFORMACJI 
ZNALEŹĆ MOŻNA NA

www.Intercars.com.pl/dookolaswiata 
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SUPERCAR CLUB
Z INTER CARS

SUPERCARY W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH:
PLATYNA SUPERCARS
• Lamborghini Aventador –2,8 s. do 100km/h
• Porsche 911 Turbo S – w 2,9 s. do 100 km/h 
• Ferrari F12 Berlinetta – 3,1 s. do 100 km/h 
• McLaren 570 – 3,3 s. do 100 km/h 
• Audi R8 V10 Spyder – 3,6 s. do 100 km/h 

GOLD SUPERCARS
• Ferrari 488 Spider – 3,0 s. do 100/h
• Lamborghini Hurican – 3,2 s. do 100 km/h
• McLaren MP4-12 C – 3,3 s. do 100 km/h
• Ferrari Portofino – 3,5 s. do 100 km/h
• Bentley Continental GT NEW – 3,7 s. do 100 km/h

SILVER SUPERCARS
• Nissan GTR 2018 – 2,7 s. do 100 km/h
• Chevrolet Corvette – 3,6 s. do 100 km/h
• Ferrari California – 3,8 s. do 100 km/h
• Aston Martin Db9 – 4,5 s do 100 km/h 
• Maserati GranCabrio – 5,3 s do 100 km/h

PODOBNIE JAK PRZY UBRANIACH, 
NIE MA NIC BARDZIEJ KUSZĄCEGO 
NIŻ DOBRANIE SAMOCHODU 
DO OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA.

GIORGIO ARMANI

AKTUALNOŚCI

Akcja Inter Cars zorganizowana 
we współpracy z Supercar Club 
pokonała kolejny etap trasy. Do 
jej końca został jeszcze tylko 
miesiąc, a na mecie na szczę-
śliwców będzie czekała ekscy-
tująca jazda najpiękniejszymi 
samochodami świata. 
Promocja Inter Cars uderza 
w samo sedno spostrzeżenia 
Giorgio Armaniego, a nawet 
idzie krok dalej. Każda z trzech 
grup  (Platyna, Gold i Silver), do 
których zakwalifikują się naj-
bardziej zaangażowani klienci, 
w ciągu dwóch dni skorzysta 

z możliwości dopasowania 
samochodu nie tylko do swojej 
osobowości, ale nawet nastroju 
w danej chwili. Piękne, dzikie 
i egzotyczne, pożądane i trud-
no dostępne – to określenia, 
które pasują do każdego z aut, 
udostępnionych zwycięzcom 
promocji. 
Przejażdżka tymi pięknymi 
bestiami dla większości osób 
stanowi marzenie z lat młodo-
ści. Dziś razem z Inter Cars te 
marzenia mogą stać się rzeczy-
wistością. 

WSZYSTKIE SAMOCHODY 
BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI 

ZOBACZYSZ NA
www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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PUH AUTOMAX 
W PUH Automax Lidii i Tomasza Sko-
rupskich atmosfera święta udzielała się 
wszystkim odwiedzającym warsztat od 
samego rana. Już w sobotnie przedpołu-
dnie na placu przed serwisem ze swoimi 
stoiskami wystawili się partnerzy wyda-
rzenia, wśród nich Inter Cars, ZF, Castrol 
i Mann Filter. Przy namiotach chętnie 
dzielili się oni wiedzą z odwiedzającymi 
serwis, doradzali, służyli pomocą i cenny-
mi wskazówkami. Swoje stanowisko miał 
również Mercedes, który zademonstrował 
nowy ciągnik siodłowy Actros, a uczestni-
cy wydarzenia mieli możliwość zapoznać 
się m.in. z pokazem akcji ratunkowej 
straży pożarnej z cięciem pojazdu. 

O dobrą zabawę przybyłych gości organi-
zatorzy jubileuszu zadbali, przygotowując 
m.in. miniaturowy tor do jazdy sprawno-
ściowej modelem ciężarówki z naczepą 
w skali 1:14, symulator jazdy autem spor-

towym czy prezentację samochodów 
sportowych z działu Automax Motorsport. 
Najmłodsi mieli okazję bawić się wspólnie 
z animatorkami, a na wszystkich czekały 
specjały z grilla oraz okolicznościowy tort. 

- Dokładnie dzisiaj, 15 czerwca, mija 30 lat 
od założenia firmy – wspomina Tomasz 
Skorupski, właściciel PUH Automax – 
Właśnie tego dnia w 1989 roku zarejestro-
waliśmy działalność w Urzędzie Gminy. 

W SOBOTĘ 15 CZERWCA SIEĆ Q-SERVICE TRUCK MIAŁA PODWÓJNE POWODY DO 
ZADOWOLENIA. TEGO DNIA HUCZNE JUBILEUSZE OBCHODZIŁO BOWIEM DWÓCH JEJ 
CZŁONKÓW – GROMEK TRUCK SERVICE I PUH AUTOMAX. OBA WARSZTATY ŚWIĘTOWAŁY 
30-LECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. 

PODWÓJNY JUBILEUSZ 
W Q-SERVICE TRUCK 
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Benzynę we krwi mamy od urodzenia, 
zarówno ja, jak i moi najbliżsi, dlatego 
droga, którą obraliśmy nie mogła być inna. 
Od najmłodszych lat interesowałem się 
motoryzacją, a po powrocie z wojska za-
interesowania zaczęły iść w parze z pracą 
zarobkową, stąd decyzja o zarejestrowa-
niu firmy i otwarciu własnego warsztatu. 
W pierwszych latach działalności skupia-
liśmy się głównie na naprawach samocho-
dów osobowych, z ciężarówką oficjalnie 
wystartowaliśmy dopiero w 1997 roku. 
Kulminacyjnym punktem sobotniego 
jubileuszu było uroczyste wręczenie 
właścicielom PUH Automax, Lidii i Toma-
szowi Skorupskim, pamiątkowej statu-
etki. Wyróżnienie to otrzymali oni z rąk 
Damiana Kostro, Dyrektora Sprzedaży 
Rynku Pojazdów Użytkowych w Inter Cars 
i Przemysława Uścińskiego, Menadżera 
Centrum Kompetencji Ciężarowej w Inter 
Cars. Z kolei właściciele serwisu nagrodzi-
li także swoich długoletnich pracowników, 
z którymi wspólnie od wielu lat budują 
znaną i rozpoznawalną markę Automax. 

Dla klientów Automax przygotował tego 
dnia szereg niespodzianek, wśród nich 
dzień otwarty, podczas którego można było 
bezpłatnie przejechać swoim samochodem 
przez linię diagnostyczną, odczytać błędy 
przy pomocy urządzenia Bosch lub TEXA, 
sprawdzić geometrię 3D, a także otrzymać 
bezpłatną konsultację od specjalistów. 

GROMEK TRUCK SERVICE
Tego samego dnia w odległym o 200 km 
Zambrowie identyczny jubileusz obcho-
dził Gromek Truck Service, warsztat, który 
również swoją działalność rozpoczął 
w 1989 roku i w dużej mierze opiera ją 
na naprawie samochodów ciężarowych. 
W hucznych urodzinach udział wzięło 
grono zaproszonych gości, wśród nich 

przedstawiciele dostawców i firm ściśle 
współpracujących z serwisem. 

- Nasza firma obecna jest w branży od 30 
lat i z tej okazji chcieliśmy podziękować 
wszystkim naszym partnerom, kontra-
hentom, pracownikom oraz przyjaciołom. 
Chcemy dzisiaj przypomnieć jak zaczy-
naliśmy prowadzić nasz biznes, pokazać, 
jak się zmieniliśmy i dokąd zmierzamy. 
Początki naszej działalności nierozerwal-
nie związane są agro – właśnie od na-
prawy maszyn rolniczych zaczynaliśmy. 
Ostatnie lata to dla firmy czas nieustanego 
rozwoju. Ten był możliwy między innymi 
dzięki wsparciu sieci Q-Service Truck 
– mówi Mateusz Gromek, prezes serwisu 
Gromek Truck Service. 

Jubileusz uświetniła m.in. obecność 
ShowTrucka, mobilnego centrum szko-
leniowego Inter Cars, które oblegane było 
przez wszystkich uczestników wydarze-
nia. Organizatorzy przygotowali również 
szereg dodatkowych atrakcji, m.in. Isuzu, 
które reklamuje Gromek Service Truck 
oraz model D-Max zmodyfikowany przez 
Dział Tuning & Motorsport Inter Cars. Od-
wiedzający mieli również okazję zapoznać 

się z ofertą ciężkiego sprzętu, z którym na 
co dzień pracuje firma Mateusza Gromka, 
m.in. z ciągnikami siodłowymi oraz spe-
cjalistycznymi naczepami. 

Podczas wieczornej gali, połączonej 
z uroczystą kolacją i znakomitą zabawą, 
Mateusz Gromek – prezes serwisu – otrzy-
mał specjalne wyróżnienie. Za zasługi 
w rozwój sieci Q-Service Truck, do której 
warsztat należy od 2006 roku, nagrodę jego 
właścicielowi wręczyli Mariusz Kozubek 
i Sebastian Grzeszczyk, Menadżerowie 
Regionu Rynku Pojazdów Ciężarowych 
w Inter Cars. Na uroczystości pojawili 
się również przedstawiciele firm, ściśle 
współpracujących z serwisem, którzy tak-
że dziękowali kierownictwu warsztatu za 
dotychczasową współpracę. W gronie tym 
znaleźli się reprezentanci Wabco, Knorr-
-Bremse, Haldex, ZF, Bosch oraz Castrol. 

Z okazji podwójnego jubileuszu Zarząd 
Inter Cars, Dział Sprzedaży Rynku Pojaz-
dów Użytkowych oraz Grupy Filialne Inter 
Cars dziękują obu firmom – Gromek Truck 
Service i PUH Automax – za wieloletnią, 
owocną współpracę oraz życzą kolejnych 
sukcesów i dalszego rozwoju obu firm.

ZDJĘCIA Z OBU 
JUBILEUSZY NA

www.facebook.com/qservicetruck
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Dla odbiorców indywidualnych przewi-
dziana jest Loteria Sieciowa, z kolei dla 
serwisów – rozgrywany w formie rankin-
gu konkurs „Wygrywasz Ty i Twoi klienci”, 
w którym zwyciężą najlepsi. Łączna pula 
nagród w całej akcji to 70 tysięcy zł!

35 tys. zł to nagrody przewidziane dla 
indywidualnych laureatów loterii siecio-
wej. Co zrobić, aby wziąć w niej udział? 
Wystarczy dokonać zakupu towarów za 
minimum 500 zł netto w serwisie dla 
samochodów osobowych lub 1000 zł netto 
w serwisie dla samochodów ciężarowych, 
należących do jednej z wyżej wymienio-
nej sieci. Zakupy te muszą być udokumen-
towane jednym paragonem fiskalnym 
lub jedną fakturą VAT. Uczestnik zabawy 
otrzyma wówczas kod uprawniający do 
wzięcia udziału w loterii.  Aby zgłosić się 
do niej należy wysłać wiadomość  SMS 
na numer 71806 o treści „Warsztat.Nu-
mer kodu.Numer dowodu zakupu. Imię. 
Nazwisko” lub za pośrednictwem strony 
loterii www.loteriasieciowa2019.pl, wypeł-
niając na niej formularz zgłoszeniowy. Do-
konując zgłoszenia do loterii za pośrednic-
twem wiadomości SMS uczestnik w miej-
sce kropki może postawić znak spacji lub 
podkreślenia dolnego, tj. znak „_”.

Nagrodami w loterii są karty przedpłaco-
ne o wartości od 250 do 2000 zł. Organi-
zator przewiduje odrębne losowania dla 
uczestników, którzy wysłali zgłoszenie na 
podstawie kodu wydanego przez serwis 
dla samochodów osobowych i odrębne dla 
klientów warsztatów ciężarowych.

Dla pierwszej z tych grup przewidziano:
-  jedną nagrodę I rzędu:  

kartę przedpłaconą o wartości 2 000 zł; 
-  dwie nagrody II rzędu:  

karty przedpłacone o wartości 1 500 zł;
-  sześć nagród III rzędu:  

karty przedpłacone o wartości 1 000 zł;

-  piętnaście nagród IV rzędu:  
karty przedpłacone o wartości 500 zł;

-  szesnaście nagród V rzędu:  
karty przedpłacone o wartości 250 zł;

Dla uczestników, którzy wysłali zgłosze-
nie na podstawie kodu wydanego przez 
serwis dla samochodów ciężarowych 
przewidziano: 
-  dwie nagrody I rzędu:  

karty przedpłacone o wartości 2 000 zł; 
-  trzy nagrody II rzędu: karty 

przedpłacone o wartości 1 500 zł;
-  trzy nagrody III rzędy: karty 

przedpłacone o wartości 1 000 zł;
-  dwie nagrody IV rzędu: karty 

przedpłacone o wartości 500 zł. 

Losowania loterii odbędą się 5 września. 
Przewidziane są odrębne losowania dla 
klientów warsztatów samochodów osobo-
wych i ciężarowych. Niezależnie od liczby 
nadesłanych zgłoszeń, jeden laureat może 
wygrać tylko jedną nagrodę albo z losu 
uzyskanego na podstawie kodu wydane-

go przez serwis 
dla samochodów 
osobowych, albo 
przez warsztat 
ciężarowy. W cią-
gu 48 godzin od 
daty losowania 
laureat otrzyma 
wiadomość SMS 
z informacją o tym, 
że wygrał jedną 
z nagród. 
Sprzedaż towa-
rów w ramach 
loterii prowadzona 
jest w okresie 
od 1 czerwca do 
31 sierpnia 2019 
roku. O zachowa-
niu powyższego 
terminu decyduje 

data wystawienia paragonu fiskalnego 
lub faktury VAT dokumentujących zakup 
towarów. Loteria zakończy się 13 listopada 
2019 i będzie to ostatni dzień zakończenia 
postępowania reklamacyjnego. 

Poza laureatami wyłonionymi w drodze 
losowania, w promocji nagrodzone zo-
staną także serwisy, w których dokonane 
zostały zakupy wybranego asortymentu. 
Mechanizm tej części akcji jest prosty 
– każdy z warsztatów sieciowych ma do 
zrealizowania minimalny próg zakupowy, 
który musi przekroczyć, aby móc wziąć 
udział w konkursie. Nagrodzone zostaną 
w nim te serwisy, których klienci zareje-
strują się do udziału w loterii w najwięk-
szej liczbie. 

W tej części loterii dla triumfatorów prze-
widziane są nagrody w formie rabatów na 
zakup urządzeń wyposażenia warsztatów, 
również z rozróżnieniem na serwisy oso-
bowe i ciężarowe. Tu także laureaci otrzy-
mają nagrody o różnej wartości.

OD 1 CZERWCA DO OSTATNIEGO DNIA WAKACJI 2019 ROKU, TJ. 31.08, TRWA AKCJA 
PROMOCYJNA, W KTÓREJ WYGRAĆ MOGĄ ZARÓWNO WARSZTATY SIECIOWE Q-SERVICE 
TRUCK, PERFECT SERVICE, Q-SERVICE I Q SERVICE CASTROL KUPUJĄCE CZĘŚCI W INTER 
CARS, JAK I ICH KLIENCI. 

DUBELTOWA PROMOCJA:
LOTERIA SIECIOWA I KONKURS DLA WARSZTATÓW

PARTNERAMI LOTERII SĄ FIRMY
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- obniżenie kosztów podatkowych  
– odlicz 100% VAT oraz PIT;

- wpłata dopasowana do klienta (0-40%);
- sprzęt od razu zarabia na siebie;
- możliwy indywidualny harmonogram  

– sezonowy;
- sprzęt ubezpieczony w firmie leasingowej;
- możliwość skorzystania z dodatkowych 

ubezpieczeń lub innych produktów takich,  
jak np. ochrona prawna. 

- atrakcyjne warunki finansowe;
- brak zbędnych formalności  

– tylko na wniosek;
- szybka decyzja o finansowaniu.

SAM ZDECYDUJ, CZY CHCESZ LEASING 
STACJONARNY CZY ONLINE NA 
   WWW.WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL  

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKTUALNEJ 
OFERTY LEASINGOWEJ DOSTĘPNE 
SĄ W FILIACH INTER CARS ORAZ 
U PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ LUB 
CHCIAŁBYŚ ZADAĆ PYTANIE NAPISZ:   

 IC.LEASING@INTERCARS.EU

Atrakcyjne warunki finansowe w połączeniu z uproszczony-
mi procedurami i skróconym czasem obsługi są standardem, 
który klienci Inter Cars mają na wyciągnięcie ręki. Pomożemy 
wyposażyć każdy warsztat od A do Z.

CHCESZ BYĆ ZAWSZE PRZED KONKURENCJĄ, ZAWSZE PIERWSZY, ZAWSZE NAJLEPSZY? 
NIE ODKŁADAJ TEGO NA PÓŹNIEJ! WYKORZYSTAJ  SWOJE POMYSŁY I ZREALIZUJ 
JE WSZYSTKIE JUŻ TERAZ. Z NASZĄ NIEWIELKĄ POMOCĄ I SWOIMI CHĘCIAMI 
OSIĄGNIESZ SUKCES. MASZYNY W LEASINGU BĘDĄ FINANSOWAŁY SIĘ SAME! 

NIE KUPUJ SUKCESU
– WEŹ GO W LEASING!
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LEASING MASZYN I URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH NIGDY 
NIE BYŁ TAK PROSTY

DLATEGO DZIAŁAMY SZYBKO I PROSTO

DLACZEGO LEASING?

Z INTER CARS ZAWSZE:

NAJWAŻNIEJSZE DLA NAS SĄ:

CZAS

1.WYBIERZ SPRZĘT 2. POZNAJ OFERTĘ 
LEASINGOWĄ 3.WYPEŁNIJ WNIOSEK 4. MASZ LEASING 5. DOSTAWA

ZAUFANIE PIENIĄDZ 

Marcin Nester, 
Starszy Specjali-
sta ds. Leasingów
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LETNIA OFENSYWA 
OPON W INTER CARS 

- Przygotowany katalog ma na celu 
przedstawienie oferty w sposób poglą-
dowy. Zależało nam, aby w przejrzysty 
sposób przedstawić dostępną gamę pro-
duktową w zakresie ogumienia rolnicze-
go oraz przemysłowego. Oferta została 
podzielona na kategorie oraz podkatego-
rie, tak aby w czytelny sposób wskazać 
zastosowania produktów dostępnych 
w naszej ofercie – mówi Joanna Mikiel 

– specjalista ds. opon rolniczych i prze-
mysłowych w Inter Cars.
Wstępem do katalogu są krótkie opisy 
marek, które budują ofertę opon rolni-
czych oraz przemysłowych w Inter Cars. 
W gronie tym są: Agstar, Alliance, Fire-
stone, Galaxy, Honour, Kleber, LingLong, 
Maxdura, Michelin oraz Speedways. 
Każda podkategoria opon zaczyna się 
grafikami bieżników dostępnych w da-
nej grupie, po czym w formie tabeli 
przedstawione są wszystkie dostępne 
w danej podkategorii produkty. Tabele 
zawierają podstawowe informacje na te-
mat danego produktu tj. rozmiar, nazwę 
bieżnika, nośność / ilość płócien, typ, 
budowę oraz markę. 

W ostatniej części katalogu znajdują 
się informacje praktyczne, m.in. tabela 
indeksów nośności i tabela indeksów 
prędkości, a także ważne oznaczenia 

znajdujące się na każdej oponie rolniczej 
czy przemysłowej. Wyszczególnione 
zostały także adresy wszystkich filii 
Inter Cars oraz ich rozmieszczenie na 
mapie Polski. 

Z POCZĄTKIEM LIPCA DO KLIENTÓW INTER 
CARS TRAFIŁ NOWY KATALOG BIEŻNIKÓW OPON 
ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH NA ROK 2019. 
SPOŚRÓD SETEK PROPONOWANYCH PRODUKTÓW, 
KAŻDY NA PEWNO ZNAJDZIE TO, 
CZEGO POTRZEBUJE. 

KATALOG BIEŻNIKÓW ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH W WERSJI DRUKOWANEJ 
DOSTĘPNY JEST W FILIACH INTER CARS NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. 
Z JEGO ELEKTRONICZNĄ WERSJĄ MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ NA STRONIE  

  WWW.TRUCK.INTERCARS.COM.PL 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE OFERT MOŻNA KIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO 
DO JOANNY MIKIEL, SPECJALISTY DS. OPON ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH: 

  JMIKIEL@INTERCARS.EU;    +48 669 970 092.
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FEBER NIE ZWALANIA TEMPA I STALE POSZERZA 
SWOJE PORTFOLIO NIESTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ. 

W tym miesiącu firma dostarczyła do 
klienta naczepę wyposażoną w central-
ny system smarowania osi. Jak zawsze 
przy produkcji wykorzystano kompo-
nenty najwyższej jakości, dlatego zasto-
sowano system smarowania uznanej 
holenderskiej marki Groeneveld. Oferuje 
on możliwość umieszczenia od 10 aż do 
60 punktów smarnych w pojeździe. W tej 
prototypowej wywrotce, zgodnie z ży-
czeniem klienta, zastosowano 30 punk-
tów smarnych, co pozwala na automa-
tyczne smarowanie 3-osiowego zestawu 
z osią skrętną oraz łoży wywrotu.

W wakacje Inter Cars przygotował dla klientów ciężarowych 
szereg interesujących promocji, wśród nich m.in. wspólną ak-
cję z SBP, w której za jednorazowy zakup tarcz hamulcowych 
za 800 zł klient ma możliwość nabycia plecaka sportowego za 
1 zł netto, a także promocję ZF. W niej z kolei, kupując części do 
skrzyń biegów ZF, można wygrać zwiedzanie fabryki firmy we 
Friedrichshafen oraz – w przypadku sprzyjającej aury – lot Zep-
pelinem. 
Lato to także dobry okres na wymianę lub uzupełnienie produk-
tów w serwisie. Z myślą o tych klientach Dział Wyposażenia 
Warsztatów Inter Cars przygotował specjalną akcję z pożyczką 
na zakup urządzeń do klimatyzacji ważną do połowy grudnia 
lub do wyczerpania zapasów. Jej szczegółowe założenia, a także 
wszystkie aktualne promocje ciężarowe znaleźć można na stro-
nie:  www.truck.intercars.com.pl/pl/oferta/promocje/

NOWOŚĆ

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

SKORZYSTAJ Z OKAZJI 
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W OSTATNIM CZASIE OCHRONA ŚRODOWISKA STAŁA SIĘ BARDZO 
MODNYM TEMATEM. CO KROK MOŻEMY ZAUWAŻYĆ RÓŻNEGO RODZAJU 
PRZEDMIOTY, HASŁA Z PRZYDOMKIEM „EKO”. CHĘTNIE PODKREŚLAMY, 
ŻE DBAMY O ŚRODOWISKO, POCZĄWSZY OD SORTOWANIA ODPADÓW, 
POPRZEZ WSZYSTKIE ETAPY DZIAŁALNOŚCI, AŻ PO PRZYJMOWANIE/
ODDAWANIE ZUŻYTYCH WYROBÓW DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA. 

JEDNAKŻE CZY DLA PRZEDSIĘBIORCY 
LUB WŁAŚCICIELA SERWISU TYLKO 
Z TYM POWINNA KOJARZYĆ SIĘ 
EKOLOGIA?
Niestety nie. Przedsiębiorca w toku pro-
wadzonej działalności gospodarczej musi 
wywiązywać się z wielu obowiązków 
publiczno-prawnych. Jednym z nich 
są zobowiązania wynikające z prawa 
ochrony środowiska. Prowadzący warsz-
tat samochodowy w zależności od skali 
działalności (np. warsztat, serwis bla-
charsko-lakierniczy), podlega pod różne 
obowiązki środowiskowe, których lekce-
ważenie naraża na poważne konsekwen-
cje finansowe i prawne. Chcąc prowadzić 
swoją działalność zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, należy przeanalizować 
zgodność prowadzenia działalności z po-
niższymi obszarami. 

ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE 
ATMOSFERYCZNE
W serwisach samochodowych instalacja-
mi, które powodują emisję gazów i pyłów 
do powietrza są m.in.: lakiernie, blachar-
nie, stanowiska spawalnicze, kotły do 
ogrzewania pomieszczeń czy prace silni-
ków samochodowych.
Na skutek wprowadzania gazów i py-
łów do powietrza przedsiębiorcy płacą 
za emisję gazów emitowanych między 
innymi z użytkowania kotłowni, agre-
gatów prądotwórczych, samochodów 
służbowych i procesów technologicznych 
(takich jak spawanie, lakierowanie). Do 
31 marca każdego roku następującego 
po roku, za który sporządzane jest spra-
wozdanie, we własnym zakresie musimy 
przedłożyć do Marszałka Województwa, 
w którym firma się znajduje, sprawozda-
nie o korzystaniu ze środowiska oraz wy-
liczyć należną z tego tytułu opłatę, zgod-

nie ze wzorem stanowiącym załączniki 
do rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie wykazów zawierających in-
formacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych 
opłat. Pamiętajmy o tym, że zwolnienie 
z opłaty nie zwalnia z obowiązku przeka-
zania Marszałkowi sprawozdania.
Nie można także zapomnieć o bardzo 
często pomijanym raporcie do Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (KOBiZE). Raport ten składamy 
do 28 lutego każdego roku następującego 
po roku, za który raport jest sporządzany. 
Przed sporządzeniem raportu musimy 
założyć konto w internetowym systemie 
krajowej bazy:   www.krajowabaza.kobize.pl. 

GOSPODARKA ODPADAMI
Po drugie wytwarzanie odpadów, które ma 
miejsce w każdym serwisie, obliguje nas do 
prawidłowego ich przekazywania poprzez 
karty przekazania odpadów podmiotom 
posiadającym odpowiednie decyzje ad-
ministracyjne na odbiór odpadów danego 
rodzaju – sprawdzajmy czy dana firma na 
pewno może odbierać od nas dane odpady 
(poprośmy o decyzję na gospodarowanie 
odpadami).
Prowadząc serwis jesteśmy też zobowiąza-
ni do prowadzenia ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem 
odpadów przyjętym przez Ministra Środo-
wiska. Musimy także do 15 marca każdego 
roku następującego po roku, za który spo-
rządzane jest sprawozdanie złożyć zbior-
cze zestawienie o ilości wytworzonych 
odpadów. Podstawą do złożenia zbiorczego 
zestawienia danych o rodzajach i ilości 
wytworzonych odpadów jest prawidłowo 
i systematycznie prowadzona ich ilościo-
wa i jakościowa ewidencja.
Wzory dokumentów stosowanych na po-

trzeby bieżącej ewidencji odpadów zostały 
określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie wzorów dokumen-
tów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów.
Bardzo ważnym aspektem jest sposób 
wytwarzania odpadów w serwisie, czy 
odbywa się w instalacji czy też poza in-
stalacją oraz to, jakie ilości odpadów i jaki 
rodzaj odpadów jest wytwarzany. Jako 
instalację w serwisie samochodowym, 
można rozumieć np. lakiernie, wysysarki 
oleju i obrabiarki. Odpady niebezpieczne 
wytwarzane w instalacji w ilości powyżej 
1 tony oraz odpady inne niż niebezpieczne 
wytwarzane w instalacji powyżej 5 tys. ton, 
wymagają uzyskania pozwolenia na wy-
twarzanie odpadów. Jeżeli wytwarzamy 
odpady w mniejszych ilościach, wówczas 
pozwolenie nie jest wymagane.
Nie można także zapomnieć o prawidło-
wym selektywnym magazynowaniu odpa-
dów, nie mieszamy odpadów komunalnych 
z przemysłowymi.
 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W serwisie samochodowym najczęściej 
mamy do czynienia z odprowadzaniem 
ścieków przemysłowych do kanaliza-
cji innego podmiotu lub do szamba za 
pośrednictwem separatora substancji 
ropopochodnych. Działanie to wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
na odprowadzanie ścieków przemysło-
wych do obcej kanalizacji. Ścieki prze-

W ZGODZIE ZE
ŚRODOWISKIEM
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Rodzaj sprawozdania Termin złożenia Miejsce złożenia 

Sprawozdanie o zakresie 
korzystania ze środowiska 31.03 po roku kalendarzowym Urząd Marszałkowski

Raport do Krajowego Ośrodka 
Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami (KOBiZE)
Do 28/29.02 po roku kalendarzowym Strona internetowa KOBiZE

Zbiorcze zestawienie danych 
o wytwarzanych odpadach 15.03 po roku kalendarzowym Urząd Marszałkowski
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mysłowe w warsztacie samochodowym 
to np. ścieki z mycia samochodów i my-
cia posadzek.
Wymóg uzyskania pozwolenia wodno
- prawnego dotyczy także odprowadza-
nia wód deszczowych i roztopowych 
z terenu utwardzonego przez serwis 
samochodowy w momencie wprowadza-
nia tych wód do środowiska tj. przydroż-
nego rowu lub rzeki/kanału.
Tak więc szeroko rozumiana ochrona 
środowiska to nie tylko segregacja odpa-
dów czy też sadzenie drzew lub budowa-
nie ekologicznego wizerunku marki. 
Dla właściciela serwisu jest to przede 
wszystkim składanie sprawozdań, 
ubieganie się o decyzje administracyjne 
(pozwolenia) i prowadzenie ewidencji 
odpadów. 

Należy pamiętać, że przedstawiony po-
wyżej zakres to tylko podstawowa lista, 
a nie kompletny wykaz. Każda z działal-
ności może oddziaływać na środowisko 
inaczej i może mieć więcej lub mniej 
obowiązków „środowiskowych”. 
Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się 
w BDO otrzymują indywidualny nu-
mer rejestrowy i są zobowiązani do 
umieszczania go na dokumentach spo-
rządzanych w związku z prowadzoną 
działalnością. Każdy z tych podmiotów 
umieszcza swój numer rejestrowy na 
dokumentach związanych z działalno-
ścią w zakresie produktów i odpadów. 
Natomiast może także umieszczać ten 
numer również na innych dokumentach 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.

Przepisy o odpadach nie precyzują, 
w jakiej formie ma być umieszczany 
numer rejestrowy na dokumentach. 
Zatem może on być wymieniony obok 
danych podmiotu jak np. NIP czy REGON 
lub widnieć na pieczęci firmowej, którą 
podmiot opatruje swoje dokumenty. 
 

Rejestr-BDO stanowi pierwszy element 
integralnej bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpa-
dami (BDO). Oprócz niego, zostaną rów-
nież uruchomione moduły umożliwiają-
ce prowadzenie w formie elektronicznej 
ewidencji odpadów i składanie sprawoz-
dań z zakresu produktów i odpadów.
W związku z powyższym, wychodząc 
naprzeciw naszym klientom, urucho-
miliśmy możliwość zamówienia usług 
z zakresu ochrony środowiska, które są 
dostępne w systemie BS BIO. Jak to wy-
gląda w praktyce? Klient, który nie ma 
konta w BS BIO, powinien zarejestrować 
się za pomocą formularza zgłoszeniowe-
go (  www.bs.bio-service.pl/bio/rejestracja). 
Natomiast klienci, którzy mają podpi-
saną umowę Bio Service, wystarczy 
jeśli zalogują się do systemu BS BIO 
i zamówią konkretną usługę. Z każdym 
klientem skontaktuje się Doradca Środo-
wiskowy, reprezentujący firmę Seka S.A. 
w sprawie realizacji zamówionej usługi. 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE 
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 24 STYCZNIA 
2018 ROKU URUCHOMIŁO REJESTR FIRM 
WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY 
W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH 
ODPADAMI. JEST TO CZĘŚĆ SYSTEMU BDO, 
CZYLI BAZY DANYCH O PRODUKTACH, 
OPAKOWANIACH I GOSPODARCE ODPADAMI.

W CELU UZYSKANIA 
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
NA TEN TEMAT ZAPRASZAMY 
DO KONTAKTU Z BIO SERVICE 
(  WWW.BIO-SERVICE.PL).

OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI 
PODLEGAJĄ MIĘDZY INNYMI:
 - Wprowadzający na terytorium kraju 

oleje, smary, opony.
 - Wprowadzający pojazdy.
 - Prowadzący stacje demontażu lub 

punkty zbierania pojazdów.
 - Wprowadzający sprzęt elektryczny 

i elektroniczny.
 - Wprowadzający baterie i akumulatory.
 - Wprowadzający opakowania i produkty 

w opakowaniach.
 - Wytwórcy odpadów zobowiązanych do 

prowadzenia ich ewidencji.
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W TYM ROKU SERWIS OBCHODZI 30-LECIE 
ISTNIENIA, OD BLISKO PÓŁTOREJ DEKADY 
NALEŻY DO Q-SERVICE TRUCK I WCIĄŻ 
ROZWIJA SIĘ NA WIELU PŁASZCZYZNACH. 
O PRZESZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚCI, ALE 
PRZEDE WSZYSTKIM O TERAŹNIEJSZOŚCI 
ROZMAWIAMY Z MATEUSZEM GROMKIEM, 
PREZESEM SERWISU GROMEK TRUCK 
SERVICE Z WOLI ZAMBRZYCKIEJ. 

REKOMENDACJA 
JEST NAJLEPSZĄ 
REKLAMĄ

OD JAK DAWNA ZARZĄDZA
PAN SERWISEM? 
Właścicielem całego zakładu napraw 
jest mój ojciec, Waldemar Gromek, ja 
z kolei zarządzam serwisem i rozwi-
jam go od dziesięciu lat. Sam posia-
dam firmę-córkę, Gromek Car Service.

CZY MOŻE PAN 
OPOWIEDZIEĆ W KILKU 
SŁOWACH HISTORIĘ
 WARSZTATU? 
Wszystko zaczęło się we wrześniu 
1989 roku od serwisu samochodów 
ciężarowych. Dwa lata wcześniej mój 
ojciec prowadził jeszcze serwis sprzę-
tu rolniczego, ale w dobie rozwoju 
transportu prywatnego na przeło-
mie lat 90. serwis przekierował gros 
swoich prac na pojazdy ciężarowe, 
przyczepy oraz naczepy. W 2006 roku 
dołączyliśmy do sieci Q-Service Truck, 
a pięć lat temu zostaliśmy też człon-
kiem Bosch Service. 

CZY GROMEK TRUCK 
SERVICE TO TYLKO 
WARSZTAT CIĘŻAROWY 
CZY RÓWNIEŻ OSOBOWY? 
Źródłem naszego dochodu jest przede 
wszystkim warsztat ciężarowy, nato-
miast część osobowa w dużej mierze 
powstała wskutek uruchomienia 
przez nas stacji kontroli pojazdów, 
dla której jest właściwie niezbędna. 
Często zdarza się bowiem, że klientom 
trzeba pomóc na miejscu, nie chcemy 
ich odsyłać gdzie indziej, pomagamy 
im u siebie na tyle, na ile jest to ko-
nieczne, żeby mogli przejść badanie 
swojego samochodu w wynikiem 
pozytywnym. 

W TYM ROKU FIRMA 
OBCHODZI 30-LECIE 
ISTNIENIA. 
JAK WYGLĄDAŁ JUBILEUSZ? 
Impreza jubileuszowa rozpoczęła się 
15 czerwca przed godz. 20.00, nato-
miast przygotowania do niej trwały 
praktycznie cały tydzień. Musieliśmy 
zaadaptować trzy stanowiska warsz-
tatowe, przykryć kanały i przyspo-
sobić serwis na tyle, aby swobodnie 
można było przebywać w nim i po-
ruszać się w strojach wieczorowych. 
Kosztowało nas to sporo pracy i wysił-
ku, ale efekt był zadowalający, o czym 
świadczą przede wszystkim miłe ko-
mentarze płynące ze strony klientów 
i naszych partnerów. Kilka dni przed 
jubileuszem na placu naszego serwisu 
pojawił się ShowCar, w którym odbyło 
się kilkanaście mobilnych szkoleń, 
natomiast samą galę uświetnił pokaz 
Barbary Szelągowskiej, pokaz laserów 
oraz DJ i zespół muzyczny. 
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W JAKICH USŁUGACH 
SPECJALIZUJE SIĘ SERWIS 
I W JAKICH KIERUNKACH 
PLANUJE ROZWINĄĆ SIĘ 
W NAJBLIŻSZYCH LATACH 
W samej działalności serwisu osiągnęli-
śmy już praktycznie najwyższym poziom, 
natomiast planujemy bardzo intensywny 
rozwój w sferze elektroniki, ponieważ 
właśnie ten segment w ostatnich latach 
najbardziej ewoluuje. W mechanice 
niewiele nowych rzeczy można jeszcze 
wymyśleć, natomiast sama elektronika 
w pojazdach będzie rozwijała się bardzo 
szybko, a żeby utrzymać u siebie klienta 
trzeba będzie nadążać za tymi zmianami. 

POSIADACIE M.IN. 
SERWIS MOBILNY. 
JAK CZĘSTO JEST ON 
WYKORZYSTYWANY? CZY 
JEST ZAPOTRZEBOWANIE
NA TEGO TYPU USŁUGI?
Tak, mamy własny serwis mobilny, obec-
nie to dwa samochody, które w tym roku 
chcemy wymienić na nowsze modele 
i nieco lepiej skonfigurowane. Zapotrze-
bowanie na tego typu usługi jest całkiem 
spore i zdarza nam się udzielać pomocy 
nie tylko w Polsce, ale i w różnych czę-
ściach Europy. Z naszym mobilnym ser-
wisem byliśmy m.in. we Frankfurcie nad 
Menem, w Neapolu, na Węgrzech, Słowacji, 
w Słowenii oraz w Rumunii. Ostatnie 
z tych miejsc to nasza najdłuższa trasa, 
naprawa silnika zajęła wówczas mechani-

kom trzy dni, ale zrealizowali postawione 
przed nimi zadanie. Serwis mobilny to 
przede wszystkim gwarancja dla naszych 
klientów, że nie zostaną oni bez pomo-
cy – nawet z dala od domu, od siedziby 
firmy czy warsztatu. Mogą być pewni, że 
najszybciej jak się da dojedziemy do nich 
i zrobimy wszystko, aby naprawić pojazd. 

JAKIE INNE ZAKRESY 
DZIAŁALNOŚCI OFERUJE 
GROMEK TRUCK SERVICE? 
Zakres działalności serwisu jest bardzo 
szeroki. Zajmujemy się m.in. klimatyza-
cjami oraz ogrzewaniami postojowymi 
w pojazdach, wulkanizacją, a także ta-
chografami analogowymi i cyfrowymi. 
Mamy własną stację kontroli pojazdów, 
własne zaplecze magazynowe, myjnię, 
ramę do prostowania, stanowisko do na-
prawy układów paliwowych common rail 
i układów konwencjonalnych czy tokar-
nię. Posiadamy stanowisko do naprawy 
silników i skrzyń biegów oraz stanowi-
sko do regeneracji zaworów pneumatycz-
nych, a więc spektrum działania Gromek 
Truck Service jest bardzo szerokie. 

OD JAK DAWNA SERWIS 
ZRZESZONY JEST 
W Q-SERVICE TRUCK? 
JAK TO SIĘ STAŁO, 
ŻE ZNALAZŁ SIĘ ON W SIECI? 
Do sieci należymy od 2006 roku, a wstą-
pienie w struktury Q-Service Truck 
negocjował jeszcze mój ojciec, który 

wówczas zarządzał serwisem. W tamtym 
czasie byliśmy relatywnie małym warsz-
tatem, dlatego bardzo pomogli nam 
mocno ciągnący nas do góry ze strony 
Inter Cars Kazimierz Neyman i Mariusz 
Kozubek. To są osoby, którym jestem naj-
bardziej wdzięczny za to, że przekonały 
nas do dołączenia w struktury Q-Service 
Truck. Oni pokazali nam jak wyglądają 
inne serwisy i jaką ścieżką podążać, aby 
nasz serwis również stał na jak najwyż-
szym poziomie.

JAKIE KORZYŚCI 
Z PRZYNALEŻNOŚCI 
DO Q-SERVICE TRUCK MA 
WARSZTAT I JEGO KLIENCI? 
Dla samego warsztatu to wspomniana 
wyżej ścieżka rozwoju. To nieocenio-
na pomoc, jaką otrzymał serwis wraz 
z dołączeniem do sieci. Dla klientów 
wymierna korzyść to bez wątpienia 
możliwość wsparcia innymi członkami 
sieci, szczególnie przydatna przy na-
głych awariach w trasie. Sieć rozrasta 
się z każdym rokiem i ma to oczywiście 
swoje plusy, bo siatka ich lokalizacji 
coraz gęstsza. Z drugiej jednak strony, 
coraz trudniej znać wszystkich człon-
ków Q-Service Truck, co jeszcze kilka lat 
temu było możliwe. 
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Od lewej: Mariusz 
Kozubek - Mena-
dżer Regionu RPU 
w Inter Cars, Mate-
usz Gromek - Pre-
zes Gromek Truck 
Service i Sebastian 
Grzeszczyk - Me-
nadżer Regionu 
RPU w Inter Cars.
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SIECI SERWISOWE

PANA WARSZTAT JAKO 
JEDEN Z NIEWIELU W SIECI 
POSIADA AUTORYZACJĘ 
ISUZU. CO OZNACZA 
TO DLA SAMEGO SERWISU? 
Wciąż pracujemy nad rozwojem marki 
Isuzu w naszym serwisie. W ubiegłym 
roku ponieśliśmy bardzo duże wydatki 
związane z rozbudową warsztatu, jego 
aranżacją i przebudową placu wokół 
serwisu, w tym skupiamy się na posze-
rzeniu kompetencji, właśnie m.in. Isuzu. 
Mamy zatrudnioną osobę, która będzie 
zajmowała się wyłącznie pozyskiwaniem 
klientów Isuzu i będzie miała za zadanie 
sprzedać tych samochodów jak najwięcej. 

JAKIE INNE AUTORYZACJE 
POSIADACIE? 
Od bardzo dawna posiadamy autoryzacje 
takich firm jak BPW, Knorr-Bremse, Haldex, 
Wabco, Gold-Service. Posiadamy także 
autoryzacje SAF, Jost, Hyva, Binotto oraz 
producentów naczep, m.in. Benalu, Stas, 
Feber, Sommer, Krone, Nova czy Gniotpol.

SERWIS INWESTUJE 
ZAPEWNE W NOWOCZESNY 
SPRZĘT? CZY JEST COŚ, 
CZYM SZCZEGÓLNIE 
CHCIELIBYŚCIE SIĘ
POCHWALIĆ? 
Cały czas doinwestowujemy w sprzęt, 
bez tego nie da się prowadzić nowocze-
snego serwisu. Z ostatnich zakupów 
myślę, że możemy pochwalić się nowym 
urządzeniem do geometrii kół w pojaz-
dach ciężarowych i osobowych. Posia-
damy ponadto nowoczesne komputery, 
dzięki którym możemy zdiagnozować 
i naprawić usterki w prawie wszystkich 
typach i modelach pojazdów.

GDZIE ZAOPATRUJECIE 
SIĘ W CZĘŚCI ZAMIENNE? 
Dużą część zamówień składamy w Inter 
Cars i jest do jeden z naszych najwięk-
szych dostawców. Posiłkujemy się rów-
nież innymi sieciami sprzedaży i hur-
towniami części zamiennych. 

CZY PRZY ZAMAWIANIU 
CZĘŚCI KORZYSTACIE 
Z KATALOGU ONILNE? 
Tak, jest to chętnie wykorzystywane 
przez nas narzędzie. Jego obsługą w ser-
wisie zajmuje się trzech magazynierów, 
którzy odpowiadają za zakup wszystkich 
części zamiennych niezbędnych do na-
prawy. Około 80% wszystkich zamówień 
w Inter Cars składamy właśnie poprzez 
Katalog Online. 

CZY W FIRMIE 
ZATRUDNIONA JEST 
OSOBA ZARZĄDZAJĄCA 
STRONĄ INTERNETOWĄ 
I KANAŁAMI W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 
Tak, zatrudniamy pracownika, który 
kompleksowo opiekuje się stroną inter-
netową – znajdującymi się na niej tre-
ściami i ich aktualizacją. W najbliższym 
czasie także on zajmie się zbudowaniem 
naszego profilu na Facebooku i nieco 
mocniejszą komunikacją z klientem 
w mediach społecznościowych. W nad-
miarze pracy temat ten został przez nas 
nieco zepchnięty na boczny tor, zdajemy 
sobie jednak sprawę, co musimy nadro-
bić i zrobimy wszystko, aby Facebook był 
jednym z dodatkowych narzędzi naszej 
komunikacji z klientami. 

CZY MA PAN PROBLEMY 
Z ZATRUDNIANIEM 
NOWYCH PRACOWNIKÓW? 
Na dziś mam tak zgraną i mocną od 
strony technicznej kadrę, że nie szukam 
dodatkowych pracowników. Jeśli pojawi 
się ktoś gotowy do przyuczenia, chętnie 
przyjmę go na okres próbny i sprawdzę 
jego kompetencje. W taki sposób półtora 
roku temu trafiło pod nasze skrzydła 
dwóch młodych chłopaków. Z ich pracy, 
zaangażowania i umiejętności jestem 
bardzo zadowolony, bo teraz to już pełno-
prawni i pełnowartościowi mechanicy. 
Rotacyjność mechaników mamy niewiel-
ką, zazwyczaj kiedy ktoś zaczyna u nas 
pracę, zostaje na dłużej. Zachęcają go do 
tego przejrzyste zasady wynagrodzeń, 
programy wspierające, premie czy re-
strykcyjnie ustalone stawki godzinowe. 

CZY W GRONIE 
PRACOWNIKÓW 
ZATRUDNIENI SĄ 
MECHANICY Z ZAGRANICY? 
Przez kilka ostatnich lat przez firmę 
przewinęło się około 30 pracowników 
z Ukrainy, z różnych powodów mu-

sieliśmy się jednak z nimi rozstać. 
Obecnie pracuje u nas jeden mechanik 
zza wschodniej granicy, którego mamy 
w serwisie już od pięciu lat. Zgłosił się do 
nas zaraz po potężnym kryzysie, który 
wstrząsnął Ukrainą i od tamtej pory 
– z małymi przerwami na swoje pry-
watne wyjazdy do rodziny – jest z nami. 
Z jego pracy jestem bardzo zadowolony. 
Z firmy, która zajmuje się wynajmem 
pracowników, zatrudniam też jednego 
Ukraińca, on odpowiada jednak za spra-
wy porządkowe, m.in. sprzątanie czy 
mycie samochodów. 

CZY PRACOWNICY 
PANA FIRMY ODBYWAJĄ 
SZKOLENIA? 
Oczywiście. W każdym miesiącu wysy-
łamy swoich pracowników na szkolenia. 
W tym roku wyjazdów mamy nieco mniej, 
co jest bezpośrednio związane z rozbudo-
wą firmy, natomiast w kolejnym roku tych 
szkoleń chcemy odbywać jeszcze więcej. 

JAK POZYSKUJE PAN 
NOWYCH KLIENTÓW?
Najlepszą reklamą jest rekomendacja. 
Jeśli klient po wykonanej naprawie jest 
zadowolony – z ceny, jakości i obsługi – 
powie o tym dalej. Przez Internet zdarza 
nam się pozyskiwać głównie klientów 
„z trasy”, nie są to jednak zbyt duże licz-
by. Około 75% naszych klientów to klien-
ci wracający do nas, niektórzy z nich 
miesiąc w miesiąc. Mają oni założoną 
swoją kartotekę i w ciągu roku obsługu-
jemy ich przynajmniej kilka razy. 

CZEGO ŻYCZYĆ GROMEK 
TRUCK SERVICE 
NA NAJBLIŻSZE LATA? 
W każdym miesiącu równiej liczby zle-
ceń, terminowych płatności ze strony 
klientów oraz przede wszystkim zdrowia 
i spokoju. Resztę wypracujemy sami. 

Gromek Truck Service 
Wola Zambrzycka 22a
18-300 Zambrów
tel: (+48) 86 271 45 29 

Współrzędne nawigacji
E 20° 15’ 56”
N 52° 58’ 44”

warsztat@gromekservice.pl 
www.gromekservice.pl 
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ZAWODOWI KIEROWCY TO SPECYFICZNA GRUPA KLIENTÓW. 
SĄ WYMAGAJĄCY, PONIEWAŻ WYPOSAŻENIE ICH POJAZDU 
CZĘSTO JEST ZARÓWNO MIEJSCEM PRACY, JAK I ZAMIESZKANIA. 
DOCENIAJĄC ICH WYSOKIE OCZEKIWANIA ZAKUPOWE, 
PROPONUJEMY AKCESORIA, PO ZAKUPIE KTÓRYCH 
NIE POŻAŁUJĄ WYDANYCH PIENIĘDZY.

NIEZBĘDNE AKCESORIA
DLA KIEROWCÓW CIĘŻAROWYCH 

Przemysław 
Nowak, Specjalista 
ds. Produktu  

Pierwszym urządzeniem jest radio CB oraz antena. Zestaw taki stał się już podsta-
wowym wyposażeniem pojazdów użytkowych. Dla osób ceniących jakość połą-
czenia polecamy radiotelefon ALBRECHT AE-6491 (indeks: CBA 12648GW), który 
w połączeniu z anteną montażową SNAKE-27 (indeks: CBA 2204306.01) o długości 
112cm stanowi zestaw gwarantujący niezakłócone rozmowy w każdych warun-
kach. Dodatkową zaletą AE-6491 jest głośnik wbudowa-
ny w przedni panel, co gwarantuje czystość odsłuchu 
rozmów nawet po zamontowaniu radia w kieszeni czy 
na górnej półce. Wyżej wymienione radio jest 
przystosowane do podłączenia na 12 V, 
jak i 24 V, dzięki czemu możemy 
uniknąć transformatorów i prze-
rabiania instalacji elektrycznych 
w pojazdach.

Następną grupą produktów niezbędnych na wyposażeniu ciężarówki są 
lodówki samochodowe. Do wyboru proponujemy chłodziarkę termoelek-
tryczną TropiCool TCX o pojemności 14l. (indeks: WAE 9600003805). Jej 
zasilanie to 12/24 lub 230 V, co podnosi jej mobilność, dając możliwość ewen-
tualnego przeniesienia jej do drugiego auta, bądź – w przypadku wyjazdów 
rodzinnych – do hotelu. Dla podróżujących na długich trasach i mieszkają-

cych w swoich pojazdach, rekomendujemy natomiast lodówkę 
kompresorową CoolFreeze CFX o pojemności 38l. 

(indeks: WAE 9600000472), zasila-
niem 12/24 i 230 V, posiadającą funk-
cję chłodzenia i mrożenia od 10°C do 
-22°C. Obydwie propozycje to pro-
dukty dostarczane przez firmę DO-
METIC – lidera rynku, jeżeli chodzi 
o mobilne rozwiązania chłodnicze 
do kamperów, łodzi i samochodów.

Pozostając w temacie elektroniki 
użytkowej coraz więcej kierowców 
nie wyobraża sobie jazdy bez wi-
deorejestratora. Kamery takie są 
bezsprzecznym dowodem w spor-
nych sytuacjach. My polecamy 
jeden z produktów firmy X-BLITZ. 
Pierwszy to wideorejestrator P100 
(indeks: XBL-CAR-DR021) który 
charakteryzuje się rozdzielczością 
1920x1080, kątem  widzenia 170° 
oraz sensorem firmy SONY. Drugi 
to natomiast kamera P500 (indeks: 
XBL-CAR-DR024), również z senso-
rem SONY, nagrywająca obraz Full 
HD z prędkością  
30 kl./sek. Kamera mocowana jest 
do uchwytu magnetycznie, a w ze-
stawie z nią otrzymujemy aż trzy 
uchwyty. Dwa mocowane do szyby 
i jeden mocowany do statywu. 
Umożliwia to zabranie kamery ze 
sobą i przełożenie jej do drugiego 
pojazdu w razie potrzeby.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
ALBRECHT AE-6491 (indeks: CBA 12648GW)
SNAKE-27 (indeks: CBA 2204306.01

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
P100 (indeks: XBL-CAR-DR021) 
P500 (indeks: XBL-CAR-DR024)

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
TropiCool TCX pojemność 14l.  
(indeks: WAE 9600003805)
CoolFreeze CFX pojemność 38l.  
(indeks: WAE 9600000472)
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ŻYCZĄC WSZYSTKIM SZEROKICH I BEZPIECZNYCH DRÓG 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W NASZYCH FILIACH ORAZ 
W SKLEPIE    WWW.INTERCARS.PL

Każdy kierowca ma świadomość, że terminowe dotarcie na czas jest kluczo-
we. Nierzadko słyszymy o przypadkach przegryzienia wiązek elektrycz-
nych w trakcie pauzy, która często wypada poza granicami miast. Aby 
ustrzec się takiego ryzyka, polecamy zainwestować w ultradźwiękowy 
odstraszacz gryzoni TRUCK SINGLE (indeks: AM 1C1NMBIC). Jest to 
urządzenie dedykowane do pojazdów ciężarowych, lecz w naszej 
ofercie można znaleźć całą gamę produktów o różnym zastosowa-
niu, łącznie z ochroną domów i magazynów.

Ostatnią grupą produktów, które chcieli-
byśmy zaproponować, są gadżety. Mogą się one 

przydać każdemu, kto lubi ułatwiać sobie życie. Pierwszy 
z nich to zestaw głośnomówiący XBLITZ X600 PROFESSIONAL (indeks: 
XBL-CAR-ZG005). Pozwala on bezpiecznie rozmawiać przez telefon bez oba-
wy o mandat. Podobnym zastosowaniem może pochwalić się urządzenie 
X300 Pro (indeks: XBL-CAR-ZG008). Jest to transmiter łączący telefon z ra-
diem w samochodzie i umożliwia odsłuch muzyki poprzez głośniki auta. 
Jeżeli mówimy o korzystaniu w aucie z telefonu to warto, aby zawsze pozo-
stawał on naładowany. Uchwyt (indeks: MMT A158 UCH000116) z wbudowaną 
ładowarką indukcyjną będzie w tym przypadku świetnym rozwiązaniem. 
Grawitacyjny rodzaj mocowania ułatwia bezproblemowe wsadzanie i wyjmo-
wanie urządzenia z uchwytu. 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
TRUCK SINGLE (indeks: AM 1C1NMBIC)

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
XBLITZ X600 PROFESSIONAL (indeks: XBL-CAR-ZG005)
X300 Pro (indeks: XBL-CAR-ZG008)
Uchwyt (indeks: MMT A158 UCH000116) 
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WZROST SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W EUROPIE NIEWĄTPLIWIE 
MA ZWIĄZEK Z BARDZO SZYBKIM ROZWOJEM INFRASTRUKTURY DO ŁADOWANIA 
POJAZDÓW. JEJ NISKA DOSTĘPNOŚĆ LUB NAWET BRAK W NIEKTÓRYCH KRAJACH, 
POSTRZEGANE SĄ JAKO JEDEN Z GŁÓWNYCH POWODÓW ODKŁADANIA DECYZJI 
O ZAKUPIE AUTA ELEKTRYCZNEGO. INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA WAŻNA 
JEST ZARÓWNO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, PRZY AUTOSTRADACH, 
JAK RÓWNIEŻ W DOMU CZY MIEJSCU PRACY. 

Ze względu na rodzaj napięcia wyjścio-
wego urządzenia ładujące należy po-
dzielić na:
1. Urządzenia AC (napięcie przemienne 
na wyjściu) – przekształtnik przetwa-
rzający na napięcie stałe o wartości 
zależnej od stopnia rozładowania i tem-
peratury baterii znajduje się na pokła-
dzie pojazdu.
-  domowe o mocy do 11 kW
-  tzw. półszybkie do garaży podziem-

nych, parkingów i przestrzeni pu-
blicznych o mocy do 22 kW. Występują 
w wersji Wallbox przeznaczonej do 
montażu naściennego przede wszyst-
kim w garażach oraz w wersji wolno-
stojącej (Post) do montażu na parkin-
gach i w przestrzeniach publicznych. 
Standardowym w Europie złączem do 
ładowania prądem przemiennym jest 
złącze Typu 2.

2. Urządzenia DC (ładujące baterię prą-
dem stałym z pominięciem przekształt-
nika AC/DC w pojeździe) – wartość na-
pięcia i prądu ładowania jest regulowana 
przez układ BMS (Battery Management 
System) pojazdu w zależności od stop-

nia rozładowania i temperatury baterii. 
Niezbędne w tym celu jest ustanowienie 
komunikacji pomiędzy pojazdem i stacją 
ładowania. 
W Europie najbardziej popularne są dwa 
standardy złącz DC: 
-  CCS Combo – pojazdy europejskie 

(BMW, VW, Audi, Porsche, itd.)
-  CHAdeMO – pojazdy japońskie 

(Nissan, Mitsubishi). 

Z punktu widzenia mocy i szybkości 
ładowania urządzeń DC rozróżnia się:
-  stacje szybkie Fast o mocy DC do 50 

kW dedykowane do ładowania pojaz-
dów przy trasach szybkiego ruchu 
i w innych miejscach, gdzie czas 
ładowania powinien być krótki. Stan-
dardowo czas ładowania od 0 do 100% 
baterii o pojemności 40 kWh nie prze-
kracza 60 minut.

-  stacje ultraszybkie Ultra Fast DC 
o mocy powyżej 100 kW oferujące 
możliwość jednoczesnego ładowania 
prądem stałym więcej niż jednego 
pojazdu w czasie krótszym niż stacje 
50 kW.

-  parki ładowania HPC (High Perfor-

mance Charging) – zwykle 6 terminali 
o mocy do 350 kW każdy. Systemy 
rozwijane w celu skrócenia czasu 
ładowania pojazdów do kilku/kil-
kunastu minut. Staje się to możliwe 
dzięki rozwojowi technologii bateryj-
nej Li-Ion, w tym ogniwom z elektro-
litem stałym. Pierwsze, innowacyjne 
przedsięwzięcie tego typu w dużej 
skali podjęło IONITY (joint venture 
czołowych producentów samochodów: 
BMW, Mercedes, VW z Audi i Porsche 
oraz Ford Motor). Plan zakłada budowę 
400 parków ładowania w 24 krajach 
Europy. SPIE realizuje prace wyko-
nawcze związane z ich budową w ska-
li europejskiej. 

-  urządzenia DC o mocy do 600 kW na 
terminal (zwykle maszt pantografo-
wy) do ładowania pojazdów transpor-
tu publicznego, obecnie najczęściej 
autobusów taboru miejskiego.

Z punktu widzenia wieloletniej, bezawa-
ryjnej, bezpiecznej i taniej eksploatacji 
infrastruktury do ładowania oraz jak 
najwyższej jej dostępności dla użytkow-
ników, bardzo ważne są następujące 

ROZWIĄZANIA DLA 
TABORU ELEKTRYCZNEGO
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY: GRZEGORZ PIÓRO, INNOWACYJNE 
TECHNOLOGIE, SPIE BUILDING SOLUTIONS  GRZEGORZ.PIORO@SPIE.COM 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE   WWW.SPIE.COM.PL

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

PRODUKTY

cechy konstrukcyjne urządzeń:
-  wykonanie zapewniające odporność 

na agresywne chemicznie czynni-
ki środowiskowe (w tym korozyjny 
wpływ soli drogowej). Najbardziej 
skutecznym rozwiązaniem jest w tym 
przypadku stosowanie obudów wyko-
nanych ze stali nierdzewnej lub alu-
minium z powłokami z termoutwar-
dzalnych farb proszkowych,

-  zastosowanie właściwych elementów 
oraz aparatów zabezpieczających 
przed porażeniem użytkownika 
i uszkodzeniem urządzenia (wyłącz-
niki różnicowoprądowe, nadmiarowo-
-prądowe i przeciwprzepięciowe),

-  modułowa konstrukcja umożliwiająca 
pracę przy usterce jednego z modułów,

-  łatwy dostęp do wnętrza urządzenia 
w celach serwisowych,

-  zabezpieczenia przed aktami wanda-
lizmu,

- sprawdzona integracja z różnymi 
systemami zarządzania,

-  niezawodna komunikacja z wykorzy-
staniem protokołu OCPP 1.6,

-  wysoka sprawność energetyczna 
(stacje DC),

-  niski poziom hałasu (stacje DC),
-   poziom zakłóceń elektromagnetycz-

nych (stacje DC).

SPIE Building Solutions często instaluje 
urządzenia hiszpańskiego producenta 
Circontrol, który w swojej ofercie posiada 
pełny wachlarz ładowarek: od domo-
wych, przez 22 kW do 50 kW.
Nowym produktem w portfolio Circon-
trol jest stacja serii WallBox eNext. 
To niewielkich rozmiarów urządzenie, 
przeznaczone do montażu naścien-
nego, umożliwia ładowanie pojazdów 
elektrycznych prądem przemiennym 
(AC) o mocy do 22 kW. Stacja jest wy-
posażona w wyświetlacz informujący 
użytkownika o aktualnym statusie ła-

dowarki oraz energii pobranej w trakcie 
sesji ładowania. Z widocznego przez 
wziernik licznika energii można dodat-
kowo odczytać moc, z jaką odbywa się 
ładowanie. Stacja może pracować za-
równo w trybie plug&charge, jak również 
w trybie z autoryzacją użytkowników. 
Do tego celu przeznaczono czytnik kart 
zbliżeniowych. Nowinką techniczną jest 
możliwość autoryzacji poprzez proto-
kół Bluetooth i aplikację w smartfonie. 
W tym przypadku po podłączeniu auta 
przewodem do złącza ładowania sta-
cja automatycznie wykrywa obecność 
uprawnionego użytkownika i nie jest 
potrzebna jakakolwiek jego interakcja 
z urządzeniem. Z punktu widzenia bar-
dziej rozbudowanych systemów ładowa-
nia ciekawe są również warianty ko-
munikacyjne stacji: LAN, wi-fi, funkcja 
Master-Slave, modem GSM i OCPP.

SPIE Building Solutions wywodzi się 
z rynku technicznej obsługi nierucho-
mości, od 3 lat rozwijając ofertę e-mobi-
lity. Dzięki przynależności do między-

narodowych struktur, czerpie wiedzę 
i doświadczenie z rynków Europy Za-
chodniej, na których rozwój e-mobility 
nabrał oszałamiającego tempa. Firma 
w Polsce posiada zespoły w ponad 220 
lokalizacjach, tym samym gwarantując 
szybki czas reakcji i wsparcie dla stacji 
ładowania umiejscowionych niemalże 
w dowolnym miejscu w kraju. Dotych-
czas SPIE Building Solutions dokonała 
instalacji ponad 35 punktów ładowania 
dla aut elektrycznych oraz 26 punktów 
ładowania dla autobusów elektrycznych, 
w Polsce, jak i w Czechach. Wśród re-
alizacji znajdują się 2 stacje eVolve Post 
2x22 kW dla potrzeb pracowników sie-
dziby Inter Cars w Czosnowie.
Firma działa jako integrator komplekso-
wo realizujący infrastrukturę technicz-
ną przeznaczoną do ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Na każdym etapie 
tego procesu gwarantuje wsparcie: 
-  konsultacje / planowanie / 

projektowanie
-  realizacja prac budowlanych
-  podłączenie do sieci zasilającej
-  dostawa, montaż i uruchomienie 

ładowarek
-  zdalna i bezpośrednia obsługa 

techniczna
-  przeglądy techniczne i serwis 

awaryjny
-  zarządzanie i monitoring pracy sieci
-  systemy zaplecza (zarządzanie, 

rozliczenia)

Przy projektach wymagających zbudo-
wania sieci zasilającej, firma współpra-
cuje z spółką siostrą SPIE Elbud Gdańsk 
S.A., specjalizującą się inżynierii, budo-
wie i modernizacji sieci elektroenerge-
tycznych.
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KLIMATYZATORY 
POSTOJOWE DO 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH, 
KTÓRE SPRAWDZIŁY 
SIĘ W RAJDZIE DAKAR
DOMETIC COOLAIR 
– OPŁACALNE 
ROZWIĄZANIE DLA 
FLOT SAMOCHODOWYCH
Typowy obrazek na parkingach: kie-
rowcy ciężarówek zostawiają na wiele 
godzin włączone silniki w celu podtrzy-
mywania działania klimatyzatorów lub 
ładowania akumulatorów. Są to praktyki 
niekorzystne dla środowiska, a także 
sprzeczne z prawem. Marnowane są 
tony paliwa, a firmy transportowe słono 
za to płacą. Dodatkowo taka praktyka 
znacznie przyspiesza zużywanie się 
silnika. Klimatyzator postojowy Dometic 
CoolAir pozwala obniżyć koszty opera-
cyjne. Równie ważny dla firm flotowych 
jest fakt, że klimatyzatory te zwiększają 
bezpieczeństwo pracy, co z kolei bez-
pośrednio wpływa na bezpieczeństwo 
kierowcy i ładunku. Oferta urządzeń 
CoolAir obejmuje autonomiczne klima-
tyzatory o dużej mocy oraz dzielony sys-
tem modułowy do pojazdów o trudnych 
warunkach montażowych.

COOLAIR RTX - CIESZ SIĘ 
CHŁODEM NA DŁUŻEJ
Większa wydajność, większa moc – tak 
można w skrócie podsumować trzecią 
generację klimatyzatorów postojowych 
CoolAir. Są one dostępne w dwóch wer-
sjach różniących się mocą 
działania i przezna-
czeniem do różnych 
warunków pracy. 
Klimatyzator 
CoolAir RTX 1000 
zapewnia większą 
sprawność chłodze-
nia (1200 W)  i dłuższy czas 
pracy (do 12 h) przy mniejszym 

poborze energii niż jego poprzednik  
(RT 780). Z kolei klimatyzator CoolAir 
RTX 2000 wytwarza ponad dwu-
krotnie większą moc chłodzenia 
(2000W) przy tym samym 
czasie pracy (do 6h). Uzy-
skanie tych osiągów 
było możliwe 
dzięki wyko-
rzystaniu 
kompreso-
ra z in-
werterem 
o zmiennej 
prędkości, który 
zapewnia doskonałą 
wydajność chłodzenia oraz 
niewiarygodnie efektywną i cichą pracę.

KORZYŚCI Z POSIADANIA 
KLIMATYZATORÓW 
COOLAIR RTX DLA 
OPERATORÓW FLOT 
SAMOCHODOWYCH
Klimatyzatory postojowe do samocho-
dów ciężarowych CoolAir RTX pozwalają 
obniżyć koszty operacyjne, szczególnie 
dzięki niesamowicie długiemu czasowi 
pracy, jak w przypadku CoolAir RTX 
1000. Poniżej przedstawiamy przykła-
dowe wyliczenie pokazujące, ile można 

zaoszczędzić, kiedy silnik 
nie pracuje na postojach 

w celu zasilania 
klimatyzacji 

kabiny. Nie 
wspominając 
już o szyb-

szym zużyciu 
silnika, które ma 

miejsce w takiej sy-
tuacji…

Firmy transportowe doceniają 
również korzyści w zakresie bez-

pieczeństwa na drodze. Możliwość 
odpoczynku w cichej i przyjemnie 
chłodnej kabinie pozwala kierowcom 
kontynuować jazdę przy pełnej koncen-
tracji i unikać wypadków. A co niemniej 
ważne, wyposażenie samochodów 
ciężarowych w klimatyzację postojową 
ułatwia znalezienie wykwalifikowanych 
kierowców i utrzymanie ich lojalności 
wobec firmy.

PRODUKTY40

MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA:
Podczas postoju silnik nie pracuje

Przykładowe wyliczenie
Cena oleju napędowego 5,00 zł
Praca silnika na biegu jałowym: 
Ok. 6 godzin/dzień
Średnie zużycie w ciągu roku: 100 dni
Zużycie paliwa na godzinę 
(na biegu jałowym) ok. 3-4 l/h
Oszczędność paliwa
100 dni x 6 godzin x 3,5 l/h x 5,00 zł/l 
10 500 zł





TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PRODUKTY42

KORZYŚCI Z WYBORU SYSTEMU 
FILTRACJI PALIWA BLUE.MAXX.

Wymagania wobec czy-
stości paliwa stale rosną. 
Trend ten dotyczy już 
nie tylko nowoczesnych 
układów wtryskowych 
typu „common rail”. Duża 
zawartość biokomponentów 
w oleju napędowym wyma-
ga wysokiej dokładności fil-
tracji oraz wysokiego stopnia 
separacji wody z paliwa. Aby 
sprostać tym wyzwaniom, fil-
try paliwa do oleju napędowego 
przechodzą znaczące zmiany 
w zakresie budowy i właściwo-
ści filtracyjnych. 

Trend i dążenia idące w kierun-
ku nieustannego wydłużania 
okresów międzyserwisowych 
stanowią poważne wyzwanie 
dla producentów filtrów. Dlate-
go inżynierowie z firmy Hengst 
w zakładach w Północnej Westfalii 
(Niemcy) opracowali Blue.maxx – 
system wyznaczający nowe standar-
dy filtracji paliwa. Teraz każdy użytkow-
nik samochodu ciężarowego i maszyn 
roboczych może zabezpieczyć układ 
paliwowy montując dodatkowy filtr 
przedwstępnej filtracji paliwa. W czasie 
serwisowania wymienić należy jedy-
nie wkład filtra. Pokrywa wykonana 
z hybrydowego tworzywa i aluminiowa 
obudowa zawierająca wysokowydajny 
tłok pompki do ręcznego odpowietrze-
nia, pozostają zamontowane w pojeździe 
w trakcie całego okresu eksploatacji.
 
SKUTECZNY DUET: FILTR 
WSTĘPNY I FILTR GŁÓWNY
Dzięki najbardziej zaawansowanym 
technologicznie komponentom,  
Blue.maxx jest mocnym i trwałym 
filtrem paliwa do szerokiego zastoso-
wania. Stosując Blue.maxx użytkownik 
zauważy od razu unikalne właściwości 
i wyższą wydajność w zakresie separacji 
cząstek wody w porównaniu z dostęp-

nymi do tej pory na 
rynku systemami 
separatorów wody. 

Łatwiejsza obsługa 
oraz niska waga 
uzyskana dzięki inno-
wacyjnej konstrukcji 

zapewniają maksymalną 
wydajność pracy. 

TECHNOLOGICZNIE 
LEPSZY
Konstrukcja pre-filtra pali-
wa Blue.maxx opiera się na 
trzech elementach: wkładzie 
filtrującym serii Energetic 
(element wymienny), ręcznej 
pompce odpowietrzającej 
i obudowie filtra. System 
Blue.maxx od Hengst sku-

teczniej niż rozwiązania firm 
konkurencyjnych radzi sobie 

z zanieczyszczeniami oleju 
napędowego. Emulsje, parafiny, 
mikroorganizmy, sadze oraz inne 

nieczystości są lepiej separowane. Dzi-
siejsze paliwa zawierają większą ilość 
emulsji wodnej. Mniejsze krople wody 
i zwiększona trwałość emulsji powodu-
ją, że tradycyjne separatory wody nie 
dają sobie rady z ich odfiltrowaniem, co 
zwiększa ryzyko uszkodzeń nowocze-
snych wysokociśnieniowych układów 
wtryskowych. 

Pamiętać należy, że biodiesel posiada 
właściwości hydrofilowe co oznacza, że 
ma tendencje do wiązania cząsteczek 
wody. Woda obecna w pa-
liwie powoduje jego 
niestabilność i zmniej-
sza właściwości smar-
ne, co prowadzi do 
uszkodzenia wtryski-
waczy. W przypadku 
wody nierozpuszczo-
nej w paliwie, wraz 
ze spadkiem napięcia 
międzyfazowego 

emulsja staje się bardziej stabilna a kro-
pelki wody w niej zawarte są mniejsze 
– to z kolei oznacza malejące właściwo-
ści separacji wody. Dlatego, aby uzyskać 
wysoki stopień separacji, w materiałach 
filtra paliwa Blue.maxx od Hengst łączy 
się mechanizm koalescencji i hydro-
fobowości. Dzięki koalescencji – przy 
określonej prędkości przepływu paliwa  
uzyskujemy stały rozkład wielkości 

INTELIGENTNA KONCEPCJA FILTRA PALIWA DLA WSZYSTKICH. 
UNIKALNA JAKOŚĆ I PEŁNA NIEZAWODNOŚĆ.

NOWOCZESNY FILTR PALIWA 
HENGST BLUE.MAXX 
JUŻ W POLSCE

WYMIENNY WKŁAD FILTRUJĄCY SERII 
ENERGETIC® 
- Widoczny na zdjęciu specjalny wkład filtra 

zapewnia optymalną jakość filtracji przez 
cały okres użytkowania. 

- Wymieniany jest tylko wkład filtra co za-
pewnia przyjazną dla środowiska obsługę 
– mniej odpadów.

- Bezpieczeństwo instalacji pozwala na unik-
niecie pomyłki podczas montażu. 

- Wkład filtrujący cechuje doskonały stopień 
filtracji i wysoki poziom niezawodności. 
Koszty obsługi są znacznie zredukowane 
dzięki długim okresom międzyserwisowym.

OBUDOWA Z WYDAJNĄ RĘCZNĄ POMPKĄ 
DO ODPOWIETRZANIA UKŁADU
- Przy użyciu niewielkiej siły można łatwo 

odpowietrzyć układ paliwowy.
- Maksymalne bezpieczeństwo użytkowania 

dzięki zastosowaniu wysokiego skoku tłoka, 
solidna konstrukcja ułatwia użytkowanie. 

- 80% większa wydajność pompki w porówna-
niu z innymi dostępnymi na rynku rozwiąza-
niami. 

OBUDOWA FILTRA
- Inteligentna konstrukcja ze zintegrowanym 

odstojnikiem wody.
- Specjalne transparentne okno pozwalające 

w dowolnym momencie sprawdzić poziom wody.
- Opróżnienie odstojnika odbywa się w łatwy 

sposób bez konieczności stosowania narzędzi.



ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ 
INFORMACJI, ODWIEDŹ:

  WWW.HENGST.COM 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

PRODUKTY 43

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA 
BLUE.MAXX. OZNACZA:

kropli wody przed przejściem przez 
materiał hydrofobowy.
Od nowoczesnych filtrów paliwa ocze-
kuje się w równym stopniu trwałości 
i niezawodnego funkcjonowania jak 
i odporności na wysokie temperatury 
oraz ekstremalnej odporności mecha-
nicznej na skoki ciśnienia. Decydując się 
na montaż separatora wody  
Blue.maxx od Hengst, możesz być pew-
ny najwyższej niezawodności, typowej 
dla oryginalnego wyposażenia. Jako 
partner w rozwoju i dostawca modułów 
filtracyjnych dla wszystkich głównych 
producentów samochodów, Hengst jest 
również nierozerwalnie związany ze 
środowiskiem wyposażenia oryginal-
nego – co daje przewagę wiedzy, z której 
można skorzystać przy opracowywaniu 
wysokiej jakości części zamiennych.

DZIAŁ SZKOLEŃ INTER CARS ORAZ FIRMA HENGST 
ZAPRASZAJĄ NA SPECJALNE SZKOLENIA POŚWIĘCONE 
BLUE.MAXX. CYKL SZKOLEŃ W TEJ TEMATYCE 
ROZPOCZYNA SIĘ JUŻ WE WRZEŚNIU. SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE ODNOŚNIE TERMINÓW I LOKALIZACJI NA 
STRONIE:  TRUCK.INTERCARS.COM.PL/PL/CIEZAROWE/
SZKOLENIA/ 

- PRAWIDŁOWĄ I DŁUGOTRWAŁĄ PRACĘ 
SILNIKA,

- DŁUŻSZE OKRESY MIĘDZYSERWISOWE 
DZIĘKI NOWOCZESNYM SYSTEMOM 
FILTRACYJNYM I ZASTOSOWANIU 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI MATERIAŁÓW,

- CZYSTĄ I PRZYJAZNĄ DLA MECHANIKÓW 
WYMIANĘ FILTRA.

BLUE.MAXX DOSTĘPNY 
W INTER CARS:
Zestaw Blue.maxx kompletny: 
H1451K
Wkład filtra wymienny: 
E1450KP01D381
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INNOWACYJNOŚĆ 
SYSTEMU 
Innowacyjność monitoringu olejowego 
OriLink można rozpatrywać w dwóch 
zasadniczych kategoriach:
1. ORGANIZACJA PRACY SERWISU:
 - wzrost prestiżu serwisu poprzez 

poprawę wyglądu;
 - wzrost efektywności pracy poprzez 

bezpośredni dostęp do płynów 
eksploatacyjnych na wybranych 
stanowiskach;

 - wzrost ergonomii stanowisk pracy 
dzięki umieszczeniu punktów 
wydawczych na ścianach;

 - zapewnienie odpowiedniej czystości 
płynów eksploatacyjnych poprzez 
zamknięty ich obieg;

 - gwarancja wymiany płynów 
eksploatacyjnych w pojazdach zgodnie 
z wytycznymi producenta poprzez 
wybór odpowiedniego rodzaju płynu 
z bazy danych i dokładny pomiar jego 
ilości;

 - możliwość ciągłej kontroli stanów 
magazynowych oraz analizy 
rozchodów płynów eksploatacyjnych 
za pomocą specjalistycznego 
oprogramowania umożliwiającego 
prowadzenie gospodarki magazynowej;

 - szybki i pewny przepływ informacji 
do DMS (Dealer Management System) 
– systemu zarządzania stacją 
dealerską odnośnie wymienianych 
płynów eksploatacyjnych poprzez 
zastosowanie oprogramowania 
sprzęgającego gwarantującego 
poprawność wprowadzonych do DMS 
danych dotyczących realizacji zlecenia 
warsztatowego.

2. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄ-
CYCH OCHRONY ŚRODOWISKA:
 - minimalizacja ryzyka skażenia 

środowiska poprzez zastosowanie 
zamkniętego obiegu świeżych 
płynów eksploatacyjnych z beczek 
lub zbiorników do pojazdu;

 - minimalizacja ryzyka skażenia 
środowiska poprzez zastosowanie 
zamkniętego obiegu zużytego oleju 
z pojazdu do zbiornika;

 - eliminacja możliwości przelania 
zbiornika na zużyty olej poprzez 
ciągłe monitorowanie poziomu 
zużytego oleju w zbiorniku;

 - minimalizacja ryzyka skażenia 
środowiska poprzez magazynowanie 
zużytego oleju w zbiorniku 
dwupłaszczowym.

OPIS SYSTEMU 
MONITORINGU 
OLEJOWEGO
OriLink jest modułowym systemem 
monitoringu umożliwiającym komplek-
sową kontrolę dystrybucji i stanów ma-
gazynowych płynów eksploatacyjnych 
(oleje, płyn chłodniczy, płyn spryskiwa-
cza) w serwisie samochodowym. Dzięki 
modułowej budowie systemu możliwa 
jest szybka zmiana konfiguracji poprzez 
dodanie lub usunięcie dowolnych ele-
mentów. Dostępny jest w dwóch wer-
sjach: podstawowej Basic i Professional.

Wersja podstawowa OriLink Basic 
umożliwia jednoczesną obsługę mak-
symalnie 253 zwijadeł, 64 mechaników 
oraz 8 gatunków płynu. Baza danych 
znajduje się w module drukarki i zawie-
ra 900 ostatnich transakcji. Po każdym 
wydaniu na drukarce drukowany jest 
paragon wydania zawierający podsta-
wowe informacje o transakcji. System 
umożliwia kontrolę stanów magazy-
nowych oraz generowanie raportów 
w podstawowym zakresie.

Wersja OriLink Pro jest połączona z kom-
puterem, gdzie znajdują się wszystkie 
bazy danych. W tej wersji nie ma ograni-
czeń odnośnie liczby mechaników oraz 
gatunków płynów. 
Na ekranie komputera w postaci ikon 
pokazana jest konfiguracja systemu oraz 
na bieżąco sygnalizowane są wszystkie 
czynności wykonywane przez system. 
Wersja ta prowadzi pełną gospodarkę 
magazynową oraz umożliwia generowa-
nie szerokiej gamy raportów. W opcji tej 
wersji możliwe jest sprzęgnięcie z DMS 
(Dealer Management System) – syste-
mem zarządzania stacją dealerską.

BUDOWA SYSTEMU 
MONITORINGU OLEJOWEGO
Generalnie system monitoringu ole-
jowego składa się z instalacji olejowej 
(pompy, orurowanie, zwijadła z nale-
wakami) umożliwiającej dystrybucję 
płynów eksploatacyjnych z pojemników 
handlowych (beczek, zbiorników) do 
ściśle określonych gniazd dystrybucyj-
nych na hali serwisowej oraz elemen-
tów nadzorujących dystrybucję (ste-
rowniki MPDM, klawiatury KP, pulsery 
z elektrozaworami, oprogramowanie 
nadzorujące i oprogramowanie sprzęga-
jące OCP).

NOWOCZESNY SERWIS SAMOCHODOWY WYPOSAŻONY 
JEST W WIELE PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ 
ZAPEWNIAJĄCYCH JEGO SPRAWNĄ PRACĘ. NALEŻĄ 
DO NICH M.IN. PODNOŚNIKI, WYCIĄGI SPALIN, 
URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE ITD. JEDNYM Z WAŻNYCH 
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO JEST 
INSTALACJA MONITORINGU OLEJOWEGO, CORAZ CZĘŚCIEJ 
BĘDĄCA PODSTAWOWYM JEGO ELEMENTEM.

PRODUKTY

OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM 
MONITORINGU OLEJOWEGO 
ORILINK JEST FIRMA INTER CARS.
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MONITORING OLEJOWY ORILINK 
- PŁYNY EKSPLOATACYJNE POD KONTROLĄ

Wieża ser-
wisowa ze 
zwijadłami 

Michał Michalczyk, 
starszy specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatów 
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Jedną z najlepszych dróg obniżenia 
kosztów jest wymiana oświetlenia 
głównego użytkowanego na co dzień 
w warsztacie. Popularne świetlówki są 
już przestarzałe technologicznie, a wy-
mienianie ich na świetlówki diodowe 
nie daje spodziewanych efektów. Naj-
korzystniejszym z wszystkich punktów 
widzenia jest wymiana całych opraw 

świetlówkowych na nowoczesne opra-
wy oparte na wewnętrznych modułach 
diodowych czyli na lampy COLOS LED.

Z prostych matematycznych wyli-
czeń wynika, że zakup nowoczesnych 
lamp COLOS LED i zastosowanie ich 
w warsztacie samochodowym zwra-
ca się, w oszczędnościach na energii 
elektrycznej, już po około 11 miesiącach 
użytkowania. Każdy następny miesiąc 
generuje czyste oszczędności i pozosta-
wia w kieszeni właściciela warsztatu 
realne kwoty. 

Wyliczenia wykonane na przykła-
dowym warsztacie samochodowym 
o wielkości 4 stanowisk pracy pokazują, 
że rocznie na oświetleniu głównym 
można zaoszczędzić około 2 500 zł. 
Dodatkowo znika problem przepala-
jących się świetlówek, które generują 
dodatkowe koszty. Nowe lampy COLOS 

LED objęte są 5-letnią gwarancją produ-
centa, a ich żywotność szacowana jest 
na około 25 lat.

Popularne jest stosowanie dostępnych 
na rynku świetlówek diodowych, które 
postrzegane są jako energooszczędne 
i generujące oszczędności. Niestety 
mają one znacznie krótszą żywotność 
(około roku), zdecydowanie gorsze para-
metry świecenia (po ich zastosowaniu 
w warsztacie może być ciemniej niż 
przed wymianą) oraz mogą wymagać 
dodatkowej ingerencji technologicznej 
w stare wiszące od lat oprawy świe-
tlówkowe. Ponadto generują dodatkowy 
koszt w postaci mocy biernej, reduku-
jącej oszczędności wynikające z mniej-
szego poboru prądu.

Dodatkowym atutem COLOS LED są 
zastosowane diody o barwie światła na 
poziomie 4000 Kelwinów czyli bardzo 
zbliżonej do barwy światła słonecznego, 
daje to efekt bardzo dobrego oświe-
tlenia, a przede wszystkim nie męczy 
wzroku, poprawiając komfort pracy. 

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 
I OGRANICZENIE JEJ 
KOSZTÓW W WARSZTACIE
W OSTATNICH LATACH WARSZTATY CORAZ WIĘKSZĄ ROLĘ 
PRZYKŁADAJĄ DO ENERGOOSZCZĘDNOŚCI I REDUKCJI 
ZWIĄZANYCH Z NIĄ KOSZTÓW.

PODSTAWOWE ZALETY LAMP 
TYPU COLOS TO:

 - Bardzo niska cena z uwagi na nowoczesną 
konstrukcję i małe gabaryty;

 - Bardzo dobre parametry świetlne;
 - Bardzo duża energooszczędność mierzona 

w lumenach z Wata  
(130 lm/W przy 60 lm/W dla świetlówek);

 - 5-letnia gwarancja producenta;
 - Deklarowana żywotność diod na poziomie 

25 lat;
 - Konstrukcja uwzględniająca szereg 

ułatwień w ich montażu, co sprawia że jest 
on szybki i bezproblemowy;

 - Zaprojektowane i wyprodukowane 
w Polsce.
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Paweł Kaczmarek, 
Starszy Specjalista 
ds. Wyposażenia 
Warsztatu 
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FEBI TO MARKA 
PREMIUM DZIĘKI: 

PRZYKŁADOWE PARAMETRY 
KONTROLI TARCZ SPRZĘGŁA: 

-  kompetencjom w produkcji; 
-  szerokiemu asortymentowi; 
-  doskonałej jakości produktów. 

-  wewnętrzne wymiary piasty;
-  długość piasty;
-  liczba zębów piasty;
-  zewnętrzna średnica tarczy;
-  wymiary nitów;
-  szerokość okładziny;
-  wysokość okładziny;
-  skok sprężyn;
-  długość sprężyn;
-  wymiary sprężyn

PRODUKTY48

Wszystkie tarcze dociskowe sprzęgła 
produkowane są wyłącznie w oparciu 
o specyfikacje materiałowe febi. Spręży-
ny talerzowe pochodzą bezpośrednio od 
dostawców OEM, a elementy tarcz doci-
skowych cechuje najwyższa jakość: 
-  utwardzone końcówki sprężyny ta-

lerzowej w celu ochrony przed pęka-
niem materiału; 

-  najwyższej jakości odlewy zapewniają 
optymalne odprowadzanie ciepła 
oraz zmniejszone zużycie. 

Każda tarcza dociskowa febi 
testowana jest zgodnie z wy-
tycznymi oraz według ści-
słych standardów, dlatego 
gwarantowana odpowiednia 
siła docisku oraz margines 
bezpieczeństwa zapewniają 
optymalne przeniesienie mo-
mentu obrotowego w każdych 
warunkach. Z kolei 
niska siła naci-

sku na pedał sprzęgła zapewnia wysoki 
komfort jazdy, a wyważanie docisków 
sprzęgła przeniesienie momentu obroto-
wego przy niskim poziomie wibracji. 
W procesie produkcyjnym wykorzysty-
wane są okładziny sprzęgła pochodzące 

bezpośrednio od dostawców, co gwa-
rantuje nie tylko wysoką jakość, 

ale przede wszystkim trwałość 
wykonania. Z kolei sprężyny 

skrętne pochodzą bezpo-
średnio od dostawców 

klasy premium 
– dzięki temu 

powstaje 

produkt charakteryzujący się minimal-
nymi wibracjami oraz maksymalnym 
komfortem jazdy. 

Każda tarcza sprzęgła przed dopuszcze-
niem do sprzedaży przechodzi kontrolę 
parametrów na firmowych stanowi-
skach testowych. Własny program 
pomiarowy pozwala zweryfikować wów-
czas dopuszczalne tolerancje, a płynną 
zmianę biegów gwarantuje odpowiedni 
skok zapewniający wystarczające roz-
łączenie sprzęgła. Badania trwałości 
produktu zapewnia z kolei: 
-  odpowiedni poziom sprężystości za-

pewniający płynne załączanie; 
-  optymalny dobór parametrów pod 

kątem przenoszenia momentu (elimi-
nacja szarpania);

-  opracowany wewnętrznie program 
pomiarowy do testowania i weryfika-
cji tolerancji pozwalający zapewnić 
stałą jakość. 

WIZJA FEBI TRUCK 
TO SPRAWDZONA I CIESZĄCA SIĘ 
ZAUFANIEM ALTERNATYWA KLASY 
PREMIUM NA NIEZALEŻNYM 
AFTERMARKECIE.

MOC 
ZAMIENIONA 
W RUCH 

Grzegorz Dąbrowski, 
Starszy Specjalista 
ds. Produktu 
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Obecny poziom zaawansowania syste-
mów oczyszczania spalin w samocho-
dach ciężarowych niesie ze sobą duże 
wymagania wobec stosowanych olejów 
silnikowych. Środki smarne mogą okazać 
się kluczowym elementem zapewniają-
cym optymalne osiągi i zabezpieczenie 
silnika. Ilość pierwiastków zawarta 
w oleju silnikowym znacząco wpływa na 
nagary i resztki gromadzące się zarów-
no w filtrach, jak i w częściach silnika. 
Powoduje to ich nadmierną eksploatację 
i zapychanie jednostki napędowej, przy-
czyniając się do redukcji jej mocy. 
Oleje silnikowe o niskiej zawartości po-
piołu (tzw. Low Saps) zostały stworzone 
w celu odpowiedniego smarowania oraz 
zapewnienia właściwej gospodarki cząst-
kami stałymi w każdym mocno obcią-
żonym silniku samochodu ciężarowego. 
Dobrze dobrany poziom liczby zasadowej 
zapewnia ograniczoną ilość popiołu po-
chodzącą z dodatków pakietu olejowego. 
Dzięki temu, w trakcie zalecanego czasu 

eksploatacji pojazdu, utrzymuje się opty-
malny poziom nagarów i cząstek mogą-
cych spowodować wytężoną eksploatację 
filtra DPF lub EGR. Sama liczba zasadowa 
zależy od odpowiednio dobranego dodat-
ku do danej specyfikacji oraz dozowania 
zapewniającego wystarczający poziom 
jakościowy. 
Wykorzystując swoje wieloletnie do-
świadczenie, technolodzy Rafinerii 
w Jaśle wraz z wiodącymi producentami 
dodatków do środków smarowych, opra-
cowali najwyższej jakości technologie 
zapewniające spełnienie wymagań sta-
wianych przed olejami typu Low Saps. 
W połączeniu z innowacyjną technologią 
M-Active powstała linia olejów Revline 
Hercules, która spełnia najwyższej jakości 
standardy wymagane przez producentów 
silników oraz samochodów pracujących 
w wyjątkowo wytężonych warunkach.
Dla olejów Revline Hercules Rafineria 
w Jaśle pozyskała oficjalne aprobaty naj-
większych koncernów  samochodowych 

takich jak: MAN czy Mercedes-Benz. 
To dodatkowa gwarancja i potwierdzenie 
najwyższej jakości olejów i sposobu ich 
produkcji, zgodnego z wymaganiami 
największych producentów pojazdów. 

Certyfikacja olejów silnikowych przebie-
ga we współpracy z producentami pakie-
tów dodatków uszlachetniających, którzy 
najczęściej są właścicielami przebadanej 
technologii. Każdy z producentów pojaz-
dów posiada własny system certyfikacji, 
który każdorazowo wymaga dostarczenia 
odpowiedniej dokumentacji technicznej 
wraz z próbką produktu. 

Unikalna technologia „Low Saps” oleju 
Revline Hercules LS gwarantuje niski 
poziom zawartości siarki, fosforu i popio-
łu siarczanowego. Oleje Revline Hercules 
LS 5W-30, 10W-40 i 15W-40 są zalecane do 
najnowszych silników Diesla wyposażo-
nych w układy recyrkulacji spalin, jedno-
stek zarówno bez, jak i z filtrem cząstek 
stałych oraz do siników z selektywnym 
katalizatorem redukującym tlenki azotu 
w spalinach.

DO SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

OLEJE 
REVLINE 
HERCULES 
LOW SAPS

CZYM TAK NA PRAWDĘ JEST NISKA 
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU W SAMOCHODACH 
OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH? CO MA NA NIĄ 
NAJWIĘKSZY WPŁYW I CZY WARTO ZA WSZELKĄ 
CENĘ O NIĄ ZABIEGAĆ?
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LINIA OLEJÓW SILNIKOWYCH HGV DLA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH RENAULT 

www.CommaOil.com

Od ponad 50 lat marka Comma kojarzy się 
z produktami światowej klasy o wysokiej 
jakości, spełniającymi każdy wymóg zwią-
zany z serwisowaniem pojazdu. Teraz ope-
ratorzy samochodów ciężarowych i logisty-
ki zmagają się z najsurowszymi wymaga-
niami, aby spełnić przepisy środowiskowe, 
a także z potrzebą zwiększenia oszczędno-
ści paliwa i aby zmaksymalizować interwa-
ły wymiany olejów. Firma Comma z dumą 
przedstawia kompleksową ofertę olejów 
silnikowych HGV TransFlow® spełniających 
wymagania producenta, które nadają się do 
użycia w pojazdach dostawczych Renault.
Wszystkie produkty z linii TransFlow® 
obejmującej wyroby syntetyczne, półsyn-

tetyczne i specjalistyczne oleje mineralne 
zostały stworzone zgodnie z najbardziej 
restrykcyjnymi standardami i zaleceniami 
branżowymi. Ponadto zapewniamy wspar-
cie dotyczące tych produktów w postaci 
zaleceń dotyczących zastosowań oraz usług 
w zakresie pomocy technicznej i porad, 
które jest uznawane za jedno z najlepszych 
w branży.
Fundamentem działalności Comma jest 
niezrównana jakość, doskonałe usługi 
i niezawodność, to właśnie dzięki nim firma 
zdobyła reputację dostawcy zapewniającego 
dystrybutorom i operatorom transporto-
wym właściwe produkty w odpowiednim 
czasie i świetnej cenie.

Innowacyjny marketing, prowadzenie 
kampanii reklamowych i informacyjnych, 
szkolenia techniczne i programy mające na 
celu podnoszenie świadomości użytkowni-
ków końcowych zwiększają wartość oferty 
rynkowej Comma, a ponadto umożliwiają 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej i za-
pewnienie wszystkim klientom w łańcuchu 
dystrybucyjnym, obejmującym dystrybuto-
rów i użytkowników końcowych, wydajno-
ści finansowej i biznesowej.
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PEWNOŚĆ RODZI SIĘ W SERCU

TRANSFLOW®
POJAZDY DOSTAWCZE

SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM SPRZEDAWCĄ PRODUKTÓW MARKI COMMA, 
ABY ZAMÓWIĆ NAJNOWSZY EGZEMPLARZ PRZEWODNIKA ZASTOSOWAŃ 
PRODUKTÓW ORAZ NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE DOTYCZĄCE TURBOSPRĘŻAREK 
LUB WEJDŹ NA STRONĘ  COMMAOIL.COM

Olej silnikowy X = Oficjalne zatwierdzenia

Specyfikacje: Renault RLD Renault RLD-2 Renault RLD-3

TransFlow® UD 10W-40 X
TransFlow® AD 10W-40 X
TransFlow® GX 15W-40 X
TransFlow® SD 15W-40 X X





DLACZEGO 
PRESTOLITE?
-  wysoka jakość wyrobów;
-  dostępność i pokrycie gamą 

wyrobów 95% parku pojazdów 
ciężarowych i autobusów;

-  konkurencyjne ceny.

PRODUKTY

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Liczba referencji jest sukcesywnie po-
większana o nowe modele. Obecnie Pre-
stolite Electric oferuje dostępność i po-
krycie gamą wyrobów 95% parku pojaz-
dów ciężarowych. Firma oferuje wyroby 
własnej konstrukcji jako zamienniki 
OEM, ale o podwyższonej mocy. 
Ich zastosowanie ułatwia start silników 
w niskich temperaturach. Produkty te 
wykorzystują rozwiązania techniczne 
zdecydowanie poprawiające funkcjonal-
ność i trwałość wyrobów. 
Dobrym przykładem jest modyfikacja 
rozrusznika marki Denso. Zamiennik 
Prestolite Electric ma ulepszoną kon-
strukcję zacisku, eliminującą możliwość 
jego zerwania przy montażu, co było 
częstą przyczyną usterek produktów 
oryginalnych.

Kolejny produkt, którego funkcjonalność 
została poprawiona to rozrusznik Bosch 
EV (231), w którym zastosowano cztery 
satelity.

Prestolite Electric oferuje również alter-
natory będące zamiennikami wyrobów 
BOSCH i Mitsubishi stosując regulatory 
napięcia własnej konstrukcji. Są one 
w pełni zamienne pod względem mon-
tażowym i funkcjonalnym z oryginal-
nymi regulatorami, dzięki czemu nie ma 
problemów z ich instalacją w pojazdach 
i komunikacją regulatora z ECU silnika. 

PRESTOLITE 
ELECTRIC
W OFERCIE INTER CARS ZNAJDUJE SIĘ PONAD 
140 REFERENCJI MARKI PRESTOLITE ELECTRIC. 
SĄ TO ALTERNATORY I ROZRUSZNIKI 
DO POJAZDÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH. 
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PRODUKTY SĄ DOSTĘPNE W BIEŻĄCEJ SPRZEDAŻY SIECI INTER CARS ORAZ NA 
STRONIE   SKLEP.INTERCARS.COM.PL W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH 
INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z   JZAJAC@PRESTOLITE-EU.COM

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
M85R3005SE
M85R3004SE
M85R3003SE
M85R3002SE
M85R3001SE





ZACHĘCAMY DO POGŁĘBIENIA 
LUB SPRAWDZENIA SWOJEJ 
WIEDZY NA TEMAT 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
USZCZELNIENIA SILNIKA NA 
PLATFORMIE AKADEMIA ELRINGA 

  WWW.AKADEMIE.ELRING.DE/PL
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Na początku tego tysiąclecia standar-
dem były układy wtryskowe „common 
rail”, recylkulacja spalin przy pomocy 
zaworów EGR lub dopalanie spalin 
przy pomocy AdBlue. Zmiana norm 
emisji spalin z Euro 5 na dużo bardziej 
zaostrzone Euro 6 spowodowała ulep-
szenie znanych technologii takich jak 
katalizatory czy filtry cząstek stałych. 
Dzięki temu silniki pojazdów użytko-
wych mogły być zdecydowanie bardziej 
przyjazne dla środowiska i spalać mniej 
paliwa. Sam układ silnika również mu-
siał się zmienić żeby „pomóc” poprawić 
jego ekologiczność. Nie tak dawno 
standardem były silni-
ki typu „V” z wał-
kiem rozrządu 
znajdującym się 
w bloku silnika, 
popychaczami i po-
jedyńczymi głowicami 
na każdy cylinder. Obecnie 
normą jest ponownie silnik rzę-
dowy z dużą, jedną głowicą, w której 
operuje jeden lub dwa wałki rozrządu. 
Kolejnym elementem połączonym z sil-
nikiem jest jedna lub kilka turbosprę-
żarek, które mają za zadanie poprawić 
osiągi silnika, ale również zapewniają 
„czyste spalanie”. Połączenie tych 
wszystkich rozwiązań w jednym silniku 
powoduje zdecydowane poprawienie 
emisji CO2. W jaki sposób wpływa to na 
technologię uszczelnienia? W porów-
naniu do starszych silników w nowych 
konstrukcjach duża głowica, która wy-
konana jest ze stopów aluminium, jest 
elementem „plastycznym” i mocno pra-
cującym we wszystkich płaszczyznach 
podczas pracy silnika. Ponadto mak-
symalne wartości ciśnienia wtrysku 
paliwa oraz końcowe ciśnienie spalania, 
dzięki rozwojowi układów wtryskowych, 
znacząco wzrosły. W nowoczechnych 
silnikach takie elementy jak tłoki czy 
panewki są produkowane z materiałów, 

które są w stanie wytrzymać te obciąże-
nia, a co za tym idzie również uszczelka 
głowicy musi być w stanie pracować 
w tak ekstremalnych warunkach. 
Można powiedzieć, że uszczelka głowi-
cy w nowoczesnych silnikach z normą 
spalania Euro 6 to cud techniki. Produ-
kowane w technologi metal-elastomer 
ME® jednoczęściowe uszczelki 
głowicy do cztero- lub sze-

ściocylindrowych silników łączą w sobie 
wszystkie dostępne na ten moment 
technologie uszczelnienia. Na przykład 
elastyczne przetłoczenia wokół komory 
spalania, które mają za zadanie cały 
czas pracować razem z silnikiem i za-
pewnić uszczelnienie silnika w każdej 
sekundzie jego pracy. Do uszczelnienia 
kanałów olejowych oraz płynu chłod-
niczego używamy elementów wyko-
nanych z elastomeru, które są natry-
skiwane na korpus uszczelki albo lase-
rowo wspawywane na swego rodzaju 
wkładkach metalowych do konstrukcji 
uszczelki. Dzięki temu nawet przy bar-

dzo dużych zmianach w uszczelnianej 
szczelinie spowodowanych przez wibra-
cje pojawiające się przy spalaniu miesz-
kanki paliwowej uszczelka gwarantuje 
100% szczelności. Sama uszczelka 
w zależności od wykorzystanej stali i jej 

grubości może być jedno- lub wie-
lowarstwowa. Dla zachowania 

równej siły docisku głowi-
cy do bloku, na całym 

obwodzie komory 
spalania zasto-

sowana jest 
techno-

logia 
stope-

ra ze 
zmienną 

topografią. 
W przypadku 

uszczelnień pobocz-
nych takich jak pokrywa 

zaworów, misa olejowa czy 
kolektory ssący i wydechowy, mate-

riały, z jakich wykonana jest uszczelka, 
również się zmieniły. Uszczelki korko-
we czy papierowe odeszły do historii, 
a ich miejsce w silnikach Euro 6 zajeły 
uszczelki wykonane z elastomeru 
z ramą metalową lub z wykorzystaniem 
elastomerowej wargi uszczelniającej. 
Alternatywnie wykorzystujemy jedno-
warstwowe uszczelki metalowe wyko-
nane ze stali elastycznej, które wykona-
ne są w technologii zbliżonej do uszcze-
lek głowicy, gdzie funkcję uszczelnienia 
zapewnia przetłoczenie. Ta technologia 
nosi nazwę Metaloseal®

USZCZELKA GŁOWICY 
W NOWOCZESNYCH SILNIKACH 
W OSTATNIM CZASIE W WIELU PUBLIKACJACH POJAWIA SIĘ TEMAT SILNIKÓW DIESLA, 
NIESTETY DOŚĆ CZĘSTO W NEGATYWNYM ŚWIETLE. CORAZ OSTRZEJSZE LIMITY EMISJI 
CO2 SPRAWIAJĄ, ŻE TECHNOLOGIA TA CAŁY CZAS SIĘ ROZWIJA I EWOLUUJE. JAKIE 
TECHNOLOGIE SĄ STOSOWANE, JAKI WPŁYW MA TO NA PROJEKTOWANIE I ROZWÓJ 
USZCZELEK, A W SZCZEGÓLNOŚCI USZCZELKI GŁOWICY? 
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VARTA PROMOTIVE AGM 
AKUMULATOR DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ!
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W krajach uprzemysłowionych trans-
port drogowy towarów na duże odległo-
ści stanowi ważną część gospodarki. 
Rosną wymagania firm i konsumentów. 
Kupujący oczekują, że ich zamówienia 
zostaną dostarczone następnego dnia. 
W tych warunkach kabina samochodu 
ciężarowego bywa często dla kierowcy 
miejscem noclegowym. Korzystanie 
z telewizora, ekspresu do kawy oraz 
klimatyzacji postojowej sprawia, że no-
cowanie w nim staje się przyjemniejsze. 
Jednak wszelkie odbiorniki elektryczne 
powodują znaczne obciążenie, a obser-
wowana od dłuższego czasu tendencja 
do traktowania pojazdów jako „magazy-
nów na kołach” stawia jeszcze wyższe 
wymagania wobec akumulatora. Dodat-
kowo stosowanie przez producentów 
pojazdów nowoczesnych systemów 
oszczędzających paliwo oraz poziom 
emisji CO2 w konsekwencji skraca także 
realny czas ładowania akumulatora.

Konwencjonalny akumulator w bogato 
wyposażonym samochodzie ciężaro-
wym szybciej się rozładowuje. Towarzy-
szy temu także większe ryzyko awarii 
oraz niepożądanych kosztów. Dzieje się 
tak, ze względu na to, że akumulator ten 
nie jest odpowiedni do nowoczesnych 
zastosowań. W odpowiedzi na to wy-
zwanie firma VARTA oferuje szeroką 
gamę akumulatorów 
ProMotive dla segmen-
tu pojazdów użyt-
kowych. Najnow-
szym i najbardziej 
zaawansowanym 
technologiczne aku-
mulatorem z tej serii 
jest akumulator AGM. 
Zaawansowana budo-
wa oraz zastosowanie 
separatorów z maty 
szklanej całkowicie 
absorbującej elektrolit 

gwarantuje 6 razy wyższą wytrzyma-
łość techniczną w porównaniu do kon-
wencjonalnych technologii. Zapewnia 
niezawodne działanie nawet przy ni-
skim poziomie naładowania, stanowiąc 
jedyne rozwiązanie faktycznie optyma-
lizujące całkowity koszt zarządzania 
flotą w zakresie zapotrzebowania na 
energię elektryczną. 





PONIŻEJ PRZEDSTAWIONE ZOSTAŁY 
KLUCZOWE CZYNNOŚCI, ZWIĄZANE 
Z DEMONTAŻEM I WYMIANĄ 
SPRZĘGŁA WENTYLATORA W AUCIE 
CIĘŻAROWYM: 
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 - przed rozpoczęciem prac związanych 
z demontażem sprzęgła wentylatora 
chłodnic, należy włączyć hamulec postojowy 
i wyłączyć zapłon w pojeździe,

 - należy sprawdzić przewody elektryczne 
sterowania sprzęgła, czy nie występują 
przerwy, otarcia, itp. W przypadku uszkodzeń 
wymienić lub dokonać niezbędnych napraw,

 - należy podłączyć komputer diagnostyczny 
w celu ustalenia przyczyny awarii,

 - należy sprawdzić działanie czujnika 
(czujników) temperatury silnika. W przypadku 
nieprawidłowości należy je wymienić na 
nowe,

 - należy sprawdzić działanie napinacza paska 
napędzającego sprzęgło (jeżeli występuje) 
i w razie potrzeby wymienić na nowy,

 - należy przeprowadzić wizualną ocenę 
stanu technicznego chłodnic. W przypadku 
ich zabrudzenia z zewnątrz należy 
ostrożnie oczyścić żaluzje chłodnic, gdyż 
nieprawidłowy przepływ powietrza przez 
chłodnice powoduje zmianę parametrów 
pracy sprzęgła. Należy usunąć wszelkie 
dodatkowo zamontowane elementy 
zakłócające przepływ powietrza przez 
chłodnice (dodatkowe osłony podczas 
zimy, dodatkowe reflektory itp.). Chłodnice 
zakamienione, o zapchanych rurkach, nadają 
się do wymiany na nowe, 

 - należy sprawdzić ułożenie węży płynu 
chłodzącego, czy nie występują załamania 
zakłócające przepływ płynu chłodzącego 
w układzie,

 - należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego 
i w razie potrzeby uzupełnić,

 - należy zdemontować wszystkie niezbędne 
elementy obudowy i osprzętu, aby umożliwić 
dostęp do sprzęgła wentylatora. Prace należy 
zawsze przeprowadzać zgodnie z zaleceniami 
producenta pojazdu,

 - należy przeprowadzić oględziny starego 
sprzęgła wentylatora, należy odłączyć 
przewód sterowania jeśli to konieczne,

 - należy odkręcić śruby mocujące osłonę 
wentylatora oraz śruby mocujące sprzęgło 
na wale. Ważne: zachowaj te śruby do 
późniejszego montażu nowego sprzęgła 
wentylatora, 

 - należy ostrożnie wyjąć z komory silnikowej 
osłonę wentylatora oraz sprzęgło ze śmigłem, 
uważając aby nie uszkodzić chłodnic,

 - należy wykręcić śruby mocujące śmigło 
wentylatora do sprzęgła. Należy sprawdzić 
dokładnie, czy łopaty śmigła nie są wygięte 
lub pęknięte. Uszkodzone śmigło nie 
kwalifikuje się do naprawy – powinien być 
zawsze wymieniony na nowy,

 - należy porównać wizualnie zdemontowane 
oraz nowe sprzęgło wentylatora by upewnić 
się co do średnicy, ilości i rozstawu otworów, 
ilości śrub, itp.

 - należy zamontować śmigło wentylatora do 
nowego sprzęgła, używając do dokręcania 
śrub klucza dynamometrycznego, pamiętając 
o właściwym momencie 
dokręcania. Ważne: zawsze 
należy używać nowych śrub 
dołączonych standardowo do 
nowego sprzęgła wentylatora 
Nissens,

 - przed montażem nowego 
sprzęgła należy oczyścić 
powierzchnię wału, do którego 
mocowane jest sprzęgło. 
Najmniejsze zanieczyszczenia 
i nierówności mogą 
powodować bicie sprzęgła 
i śmigła wentylatora,

 - następnie należy 
zamontować na wale 
kompletne sprzęgło 
z wentylatorem,

 - należy zamontować wszystkie wcześniej 
zdemontowane elementy, zgodnie 
z zaleceniami producenta pojazdu,

 - należy podłączyć złącze elektryczne jeśli 
występuje. Ważne: wszystkie przewody 
elektryczne muszą być zabezpieczone 
i umiejscowione w sposób prawidłowy,  
co zapobiegnie ich uszkodzeniu oraz awarii 
sprzęgła,

 - należy się upewnić, że łopatki śmigła 
obracają się swobodnie wewnątrz osłony 
wentylatora,

 - następnie należy podłączyć komputer 
diagnostyczny, aby upewnić się, że nie 
występują żadne kody błędów,

 - nie wolno używać przewodów elektrycznych 
do przenoszenia sprzęgła,

 - sprzęgła wentylatora nie należy rozkręcać ani 
przerabiać,

 - jeżeli sprzęgło wentylatora podczas montażu 
spadło na podłogę lub jest podejrzenie 
uszkodzenia mechanicznego sprzęgła  
– należy użyć nowego sprzęgła.

WIĘCEJ NA TEMAT PRODUKTÓW I USŁUG NA 
 WWW.NISSENS.COM/CLIMATE ORAZ  WWW.NISSENS.COM.PL
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MONTAŻ SPRZĘGŁA 
WENTYLATORA CHŁODNIC 

NISSENS RADZI: 
SPRZĘGŁO WENTYLATORA CHŁODNIC JEST GŁÓWNYM 
URZĄDZENIEM PRZEKAZUJĄCYM CZĘŚĆ MOMENTU NAPĘDOWEGO I MOCY Z SILNIKA NA 
ŚMIGŁO WENTYLATORA CHŁODNIC. JEGO POPRAWNA CHARAKTERYSTYKA PRACY ORAZ 
BEZAWARYJNOŚĆ, MAJĄCE WPŁYW M.IN. NA ZUŻYCIE PALIWA ORAZ TRWAŁOŚĆ SILNIKA, 
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO JAKOŚCI EKSPLOATACJI AUTA CIĘŻAROWEGO. 





WYSOKA JAKOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ 
– ŻARÓWKI I KSENONY BOSCHA 
DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH
W CODZIENNEJ EKSPLOATACJI POJAZDÓW NIEZAWODNE 
I TRWAŁE OŚWIETLENIE JEST NIEZBĘDNE. PROGRAM 
ŻARÓWEK BOSCHA 24 V ZOSTAŁ STWORZONY DLA 
WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ W EFEKTYWNY I ZARAZEM 
EKONOMICZNY SPOSÓB EKSPLOATOWAĆ FLOTĘ 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC 
KIEROWCOM WYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA.

Kompleksowy program żarówek do sa-
mochodów użytkowych to 4 linie pro-
duktów w technologii halogenowej i kse-
nonowej: Trucklight Maxlife, Trucklight, 
Xenon HID oraz Xenon White HID. 

Żarówki 24 V Boscha Trucklight Maxlife 
posiadają cechy, które są szczególnie 
cenione w branży transportowej: 
• Komfort – zwiększone ciśnienie i po-

lepszona struktura gazu wypełniają-
cego żarówkę poprawiają jasność 
emitowanego światła i spowalniają 
zużywanie się żarnika;

• Ekonomiczność – wysokotempera-
turowa optymalizacja powierzchni 
drutu wolframowego użytego do 
produkcji żarnika podnosi trwałość 
żarnika; 

• Trwałość i niezawodność  
– żarnik wykonany w techno-
logii podwójnej skrętki oraz 
dodatkowe punkty jego 
mocowania zapewniają 
zwiększoną odporność 
na wstrząsy i drgania.

Wszystkie żarówki Boscha do 
użytku zewnętrznego oraz lampy 
wyładowcze posiadają niezbędne 
homologacje, co jest potwierdzeniem 
ich wysokiej jakości.

LAMPY WYŁADOWCZE BOSCHA 
XENON WHITE HID I XENON HID
Z roku na rok coraz więcej samocho-
dów wyposażonych jest w lampy wy-
ładowcze. Ich zaletą, w porównaniu ze 
standardową żarówką samochodową, 
jest światło znacznie poprawiające wi-
doczność, dzięki wysokiej wydajności 
świetlnej – ksenony generują do nawet 

Linia Typ Nr Bosch Trzonek

Xenon HID D2R 1 987 302 903 P32d-3

Xenon HID D2S 1 987 302 904 P32d-2

Xenon HID D1S 1 987 302 905 PK32d-2

Xenon HID D4S 1 987 302 906 P32d-5

Xenon HID D3S 1 987 302 907 PK32d-5

Xenon White HID D1S 1 987 302 909 PK32d-2

Xenon White HID D2S 1 987 302 910 P32d-2

Obydwa rodzaje żarników zapewniają 
jasne światło dzienne i łączą w sobie 
zalety takie jak: wysoka moc świetlna, 
niskie zużycie energii w porównaniu 
z tradycyjną żarówką oraz długi okres 
eksploatacji.

250% więcej światła. Charakteryzuje je 
ciągłość i równomierność oświetlenia, 
co daje w efekcie bardzo dokładne do-
świetlenie całej drogi oraz pobocza.
Lampy wyładowcze dostarczają 
światło o jasnej barwie zbliżonej 
do światła dziennego, znacznie 
poprawiając komfort jazdy nawet 
podczas długich podróży. Dlatego 
coraz częściej wykorzystywane są 

w samochodach ciężarowych, 
w których komfort kierowcy, 
jak i widoczność, mają ogromne 
znaczenie. Nowa linia Xenon 
White HID ma zwiększoną tem-
peraturę barwową światła do 
około 5500 K i aż o 20% wyższą 
moc świetlną w porównaniu ze 
standardowymi żarnikami.
Najważniejsze cechy lamp wy-

ładowczych Xenon Boscha 
w porównaniu z tradycyjnymi 

żarówkami:
niższe zużycie 
energii,

dłuższa żywotność, 
białe światło zbliżone do 

dziennego, mniej męczące 
oko kierowcy.

Ofertę oświetleniową Boscha do samochodów użytkowych uzupełniają lampy dodatkowe, lampy robocze, lampy ostrzegawcze oraz akcesoria.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY LAMP 
WYŁADOWCZYCH XENON BOSCHA 
W PORÓWNANIU Z TRADYCYJNYMI 
ŻARÓWKAMI:
• NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII,
• DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ, 
• BIAŁE ŚWIATŁO ZBLIŻONE  

DO DZIENNEGO, MNIEJ MĘCZĄCE  
OKO KIEROWCY.
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DWUMASOWE KOŁO 
ZAMACHOWE ZE SPRZĘGŁEM 
PRZECIĄŻENIOWYM ITL 
(IMPACT TORQUE LIMITER) NA PRZYKŁADZIE 
CITROEN JUMPER (06-)
ZAPRASZAMY DO LEKTURY ARTYKUŁU DOTYCZĄCEGO SPRZĘGŁA PRZECIĄŻENIOWEGO. 
JAKIŚ CZAS TEMU OPISYWALIŚMY PRZYPADEK FORDA TRANSITA 2.4CDTI (06-). 
TERAZ SKUPIMY SIĘ NA CITROENIE JUMPER, W KTÓRYM ZOSTAŁA ZASTOSOWANA 
TA SAMA  TECHNOLOGIA, ALE SKUTKI SĄ ZUPEŁNIE INNE.

PROBLEM
Do warsztatu samochodowego trafił 
samochód z poślizgiem sprzęgła. Samo-
chód miał ewidentny problem z prze-
niesieniem napędu. Po szybkiej decyzji 
został zamówiony  zestaw sprzęgła o nr 
626 3033 09. DKZ nie budziło zastrze-

żeń, dlatego pozostało niewymienione. 
Zgodnie z instrukcją wewnątrz opako-
wania, sprzęgło posiada zabezpieczenie 
transportowe. Sprężyna talerzowa jest 
wstępnie uciśnięta i poza wycentrowa-
niem tarczy, niepotrzebny jest specjalny 
przyrząd do montażu. Takie rozwiązanie 
eliminuje ryzyko błędnego montażu.

Ku zdziwieniu warsztatu, po naprawie 
samochód dalej nie chciał jechać. Gdzie 
leży problem? Przypomnijmy budowę 
tego układu.

BUDOWA
Wewnątrz niektórych kół zamachowych 
LuK znajduje się sprzęgło przeciąże-
niowe (Rys.2). Zbudowane jest z tarczy 
zabierakowej (1) i tarcz zaciskających (2, 
3) z okładzinami ciernymi. Zostało ono 
zaprojektowane dla ochrony skrzyni 
biegów przed skutkami pików momentu 

obrotowego. Jest to zjawisko bardzo nie-
bezpieczne i pochodzi głównie z rezo-
nansu w układzie przeniesienia napędu. 

SKUTKI BRAKU WYMIANY DKZ
Problem braku przeniesienia napędu 
nie pochodzi z nowo wymienionego 
zestawu  sprzęgła. Wymiana kolejnego 
zestawu nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów.  W analizowanym przypadku 
sprzęgło przeciążeniowe zostało zer-
-wane, a dwumasowe koło zamachowe, 
w którym się ono znajduje, nie zostało 
dokładnie zweryfikowane przed mon-
tażem sprzęgła, co rekomendujemy za 
każdym razem. 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Przy zdjętej skrzyni biegów, tarczy i do-
cisku sprzęgła należy dokonać inspekcji 
DKZ. W opisywanym przypadku należy 
zwrócić uwagę na obrót masy wtórnej 

względem pierwotnej. Zgodnie z tabelą 
danych DKZ, maksymalny dopuszczalny 
kąt swobodnego obrotu tego DKZ wynosi 
23o co odpowiada 7 zębom rozrusznika. 
W naszym przypadku luz okazał się nie-
ograniczony, tj. masa wtórna obraca się 
bez wyczuwalnego oporu sprężyn łuko-
wych. Budowa DKZ z dużym łożyskiem 
kulkowym może nie ujawniać usterki, 
gdyż otwory masy wtórnej nie przykryją 
otworów masy pierwotnej jak to miało 
miejsce w przypadku Forda Transita.

Dla sprawdzenia DKZ na wale korbowym 
należy użyć przyrządu 400 0080 10: 
Zablokować wieniec rozrusznika
Zamontować ramię 
Sprawdzić kąt o jaki masa wtórna może 
się obracać 

64

Diagnoza: sprzęgło przeciążeniowe 
wewnątrz DKZ zostało zerwane i naprawa 
samochodu musi również obejmować 
wymianę  koła zamachowego.

Uszkodzo-
ne DKZ: 
nieogra-
niczony 
obrót masy 
wtórnej

TECHNIKA
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O CZYM NALEŻY 
PAMIĘTAĆ PODCZAS 
MONTAŻU SPRZĘGŁA?
MONTAŻ SPRZĘGŁA JEST WYMAGAJĄCY I CZASOCHŁONNY, PONIEWAŻ WYMAGA 
ODDZIELENIA PRZEKŁADNI OD SILNIKA. ABY UNIKNĄĆ CZĘSTO NIEPOTRZEBNEJ 
I KOSZTOWNEJ PONOWNEJ WYMIANY CAŁEJ JEDNOSTKI, KONIECZNA JEST 
WCZEŚNIEJSZA DOKŁADNA JEJ OCENA. W TYM MIEJSCU ZF AFTERMARKET MOŻE 
PRZEKAZAĆ WARSZTATOM SWOJĄ EKSPERTYZĘ, POMAGAJĄC UNIKNĄĆ BŁĘDÓW, 
SZCZEGÓLNIE W ODNIESIENIU DO MONTAŻU TARCZY SPRZĘGŁA. 

Sprzęgło jest łącznikiem między silni-
kiem a przekładnią – i jedną z najbar-
dziej wytrzymałych części zużywają-
cych się podczas eksploatacji. Istnieje 
wiele czynników, które mogą spowodo-
wać uszkodzenie sprzęgła. Na przykład 
sprzęgło jest często używane pod dużym 
obciążeniem z powodu jazdy z przycze-
pą, lub narażone na działanie wadliwego 
systemu zarządzania silnikiem. Przed 
ponowną kosztowną wymianą całego 
układu, specjaliści ZF Aftermarket ra-
dzą, aby zawsze sprawdzać otaczające 
podzespoły w przypadku awarii sprzę-
gła – w tym mocowanie sprzęgła oraz 
szczelność silnika, sprawność koła 

zamachowego i przekładni. Firma za-
leca zestaw sprzęgła SACHS, ponieważ 
zawiera wszystkie niezbędne części do 
szybkiej i bezpiecznej naprawy.

BADANIE TARCZY SPRZĘGŁA 
PRZED MONTAŻEM
Tarcza sprzęgła, znana również jako 
tarcza napędowa, jest poddawana 
największemu obciążeniu, ponieważ 
tryb pracy sprzęgła powoduje mecha-
niczne ścieranie. Z tego powodu tarcza 
sprzęgła musi mieć wysoką odporność 
na zużycie i wysoką temperaturę pra-
cy. Tarcze sprzęgła SACHS firmy ZF 
Aftermarket są produkowane zgodnie 

z najwyższymi standardami produkcji 
OE i są testowane pod kątem zużycia. 
Mimo to, przed instalacją należy do-
kładnie sprawdzić stan opakowania 
oraz znajdującej się w nim części, 
ponieważ mogło dojść do uszkodzenia 
podczas transportu lub z powodu nie-
właściwego składowania. Aby być cał-
kowicie pewnym stanu części, upewnij 
się, że boczne bicie tarczy nie przekra-
cza wartości granicznej 0,5 milimetra. 
Można to skorygować za pomocą widel-
ca prostującego. Wymagane narzędzie 
ręczne jest dołączone do bocznego 
testera bicia SACHS-a, co sprawia, 
że testowanie jest szybkie i łatwe.

Fo
t. 

ZF
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA POZYCJĘ 
INSTALACJI I DOKŁADNIE CENTRUJ 
TARCZĘ SPRZĘGŁA
Upewnij się, że podczas montażu tarczy 
sprzęgła, jest ona montowana we wła-
ściwej pozycji. Nieprawidłowy montaż, 
złą stroną spowoduje uszkodzenie samej 
tarczy, jej wielowypustu, dźwigni zwal-
niającej lub nawet przekładni. Oznacze-
nie strony montażu można zazwyczaj 
znaleźć na korpusie tarczy sprzęgłowej. 
Jeśli nie można znaleźć żadnych wska-
zówek, warto porównać nową część ze 
starą przed instalacją.

Nowa tarcza sprzęgła musi być dokład-
nie wycentrowana, aby zapobiec uszko-
dzeniu wieloklinu piasty. Zakres tole-
rancji wynosi zaledwie kilka setnych 
milimetra między wałkiem sprzęgło-
wym, a wieloklinem piasty. Nawet nie-
wielkie niedokładności podczas monta-
żu na wejściowym wale sprzęgłowym 
mogą uniemożliwić późniejszy ruch 
elementu, w celu odłączenia sprzęgła. 
Wielowypust piasty musi ślizgać się na 
wale przekładni bez oporu. 

ZF Aftermarket zaleca smarowanie 
wielowypustu piasty za pomocą wy-
sokowydajnego smaru SACHS. Jego 
lepka konsystencja i odporność na 
temperaturę oznacza, że przylega do 
powierzchni podczas pracy bez roz-
przestrzeniania się. Aby zapobiec po-
ślizgowi sprzęgła, gdy sprzęgło zosta-
nie później odłączone, nadmiar smaru 
musi być zawsze usuwany i należy 
uważać, aby okładziny sprzęgła były 
całkowicie czyste.

PRODUKTY W JAKOŚCI OEM
W celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa i wydajności ZF After-
market zaleca stosowanie produktów 
OEM o najwyższej jakości w zakresie 
serwisowania i naprawy systemów o kry-
tycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. 
Testowane w ekstremalnych warunkach, 
zarówno w laboratorium, jak i na drodze, 
tarcze sprzęgła SACHS są produkowane 
przy użyciu wysokiej jakości materiałów, 
a kompletne zestawy sprawiają, że proces 
wymiany jest szybki i łatwy. Nadają się do 
wszystkich napraw, ponieważ zawierają 
każdy potrzebny do montażu element, czyli 
m.in. dwumasowe koła zamachowe (DMF), 
czy płyty dociskowe. Ponadto ZF Aftermar-
ket wspiera swoich partnerów komplekso-
wą informacją techniczną i praktycznym 
programem szkoleniowym.
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Eksperci ZF After-
market wiedzą, jak 
przebiega prawidło-
wy montaż sprzęgła.

• ZŁOŻONOŚĆ ZESPOŁU SPRZĘGŁA 
JEST CZĘSTO NIEDOCENIANA,

• UNIKAJ NIEPOTRZEBNYCH 
I KOSZTOWNYCH NAPRAW CAŁEJ 
JEDNOSTKI, SZUKAJĄC FACHOWEJ 
PORADY PRZED WYMIANĄ,

• USZKODZENIE SPRZĘGŁA MOŻE 
MIEĆ POWAŻNE KONSEKWENCJE 
DLA PRZEKŁADNI,

• ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ 
NA POPRAWNĄ INSTALACJĘ: 
BICIE BOCZNE, CENTROWANIE 
I CZYSTOŚĆ.

Tarcza sprzęgła 
powinna być 
sprawdzona 
przed monta-
żem.

TECHNIKA
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SKRZYNIA BIEGÓW 
W POJAZDACH 
UŻYTKOWYCH 
W POJAZDACH UŻYTKOWYCH, BEZ WZGLĘDU NA MARKĘ, 
MOŻNA SPOTKAĆ TRZY TYPY SKRZYŃ BIEGÓW: SKRZYNIE 
MANUALNE, SKRZYNIE MANUALNE ZAUTOMATYZOWANE 
I SKRZYNIE AUTOMATYCZNE.

SKRZYNIE MANUALNE 
W skrzyniach manualnych zmiana 
biegów odbywa się za pomocą dźwi-
gni połączonej ze skrzynią za pomocą 
linek lub drążka. W niektórych pojaz-
dach można spotkać system zwany HGS 
w MAN lub HPS MB, co w tłumaczeniu 
z języka niemieckiego oznacza hydrau-
liczno-pneumatyczną zmianę biegów 
i o ile wcześniej wymienione rodza-
je sterowania nie stwarzają większych 
problemów w naprawie, to ten system 
potrafi spędzić sen z powiek niejednego 
mechanika. Problem polega na tym, że 
niełatwo jest zdiagnozować uszkodzenie 
(system nie zapowietrza się samoistnie). 
Po wymianie uszkodzonych elemen-
tów odpowietrzenie układu bez narzędzi 
specjalnych jest wręcz niemożliwe. 
Drugim problemem jest zalanie systemu 
odpowiednim płynem, kolor korka zbior-
niczka informuje nas o rodzaju płynu. 
Korek czarny to płyn DOT 4, korek zie-
lony – płyn pentosin. Należy jeszcze 
wspomnieć, iż niektóre pompy HPS są 
dodatkowo wyposażone w czujniki ci-
śnienia płynu i w przypadku błędnych 
wskazań zamiast wspomagać przełą-
czanie sprężonym powietrzem, blokują, 
kumulując ciśnienie przeciwsobne.

SKRZYNIE ZAUTOMATYZOWANE
Prekursorem w sterowaniu skrzynią 
manualną za pomocą komputera jest 
Mercedes Benz, który w 1986 roku wraz 
z firmą Wabco zbudował i wdrożył do 
seryjnej produkcji system zwany EPS 
(sterowanie elektroniczno-pneuma-
tyczne). W modelu Actros EPS został 
rozbudowany i otrzymał nazwę Teligent, 
a różnił się tym od dotychczasowego 
systemu, że kierowca w zależności od 
potrzeb mógł dowolnie przełączać na 
tryb manualny, półautomatyczny (bez 
obsługi sprzęgła) lub automatyczny. Do 
najbardziej popularnych skrzyń zauto-
matyzowanych można dodać skrzy-
nię AS TRONIC należącą do niemiec-
kiego koncernu ZF Friedrichshafen AG, 
którą można było przez kilkanaście  lat 
spotkać w pojazdach MAN, DAF, Iveco 
i Renault oraz w autokarach turystycz-
nych. Obecnie skrzynia AS TRONIC 
została zastąpiona przez skrzynię 
TRAXON, która jest montowana m.in. 
w najnowszej ciężarówce Ford Trucks 
o nazwie F-MAX, który jest już dostępny 
w Polsce. 

Należy wspomnieć jeszcze, że Volvo 
Truck opracowało własną skrzynię o na-
zwie I-shift, która jest obecnie montowana 
w autach należących do tego koncernu. 
W odróżnieniu od skrzyń automatycznych 
wszystkie skrzynie manualne i zauto-
matyzowane są zalewane olejem prze-
kładniowym klasy GL4. Uniwersalnym 
olejem spełniającym wymogi wszystkich 
producentów w/w skrzyń jest olej Ecofluid 
M firmy ZF, a w szczególności w przypad-
kach, w których nie mamy pewności czy 
w danej skrzyni są zastosowane synchro-
nizatory karbonowe, czy molibdenowe.

SKRZYNIE AUTOMATYCZNE 
Liderem wśród skrzyń automatycznych 
na rynku europejskim jest niemiecki 
ZF, a najbardziej popularną skrzynią 
automatyczną Ecomat o momencie 
obrotowym od 800 do 1750 Nm. Jest to 
sześciobiegowa skrzynia produkowana 
od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, montowana w szerokiej gamie 
samochodów użytkowych, autobusach 
miejskich, maszynach budowlanych 
oraz pojazdach militarnych (Rosomak). 

TECHNIKA
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RÓŻNE KONSTRUKCJE 
TŁOKÓW STALOWYCH
W PRZYPADKU PRODUKCJI SERYJNEJ ZA DOSTAWY 
KLUCZOWYCH CZĘŚCI SILNIKA, NP. TŁOKÓW, ODPOWIADA 
ZAZWYCZAJ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH DOSTAWCÓW CZĘŚCI. 

Należy jednak mieć na uwadze, że każdy 
dostawca stosuje opatentowane przez 
siebie technologie, a także własne roz-
wiązania produkcyjne, tworząc produkty 
o charakterystycznej konstrukcji. Może 
to skutkować znaczącymi różnicami 
wizualnymi między poszczególnymi 
tłokami, co obrazuje grafika obok.

Grafika ta przedstawia przykład tłoka 
produkowanego przez firmę Kolben-
schmidt do samochodu Scania DC 13. 
Wykorzystywana jest w nich technologia 
zgrzewania tarciowego. Według infor-
macji od producenta tłoki te odznaczają 
się przede wszystkim mniejszym współ-
czynnikiem drgań, będących przyczyną 
powstawania zjawiska kawitacji. Wysoka 
sztywność i duże powierzchnie bieżne 
zapewniają przy tym płynną i spokojną 
pracę oraz wyjątkowo dużą żywotność 
eksploatacyjną.

Oczywiście do eksploatacji dopuszczone 
są oba warianty produktowe. Należy mieć 
jednak na uwadze, że przy wymianie jed-
nego wariantu na drugi, należy wymienić 
kompletny zestaw elementów. 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
40 910 610  MAN LION S CITY, TGL D0834LFL40-D0836LOH60 04.05-
40 473 600  SOLARIS; VDL; DAF CF 75 PR183S/PR228S 01.01-05.13
41 003 600  MERCEDES ATEGO 2, AXOR 2 OM924.920-OM926.990 10.04-
40 627 600  SCANIA P,G,R,T DC13.10-DC16.101 03.08-
41 088 600  Tłok (śr. 131mm, STD) VOLVO VOLVO FH, FM, FMX D13A360-D13H440 09.05-
41 541 600  Tłok (śr. 107mm, STD) DAF CF, LF; FORD CARGO ISB286-PX-7239 01.12-
40 479 600  Tłok (śr. 118,01mm; PR 265 EURO 4/5 POJ. 9200 kW 265) DAF DAF CF 75 PR265S 01.01-05.13
41 478 600  Tłok (śr. 125mm, STD) IVECO NEW HOLLAND CR; IVECO STRALIS F3AE3681A-F3AE3681Y 01.06-

Tłoki oferowane 
przez firmę Kolbenschmidt

Tłoki oferowane 
przez konkurencję

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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DLA PRESTIŻU 
CZY Z KONIECZNOŚCI?
W TYM ROKU SCANIA OBCHODZI JUBILEUSZ 50-LECIA 
WPROWADZENIA SILNIKA V8. ZDANIEM FANÓW MARKI 
SILNIK TEN TO KWINTESENCJA INŻYNIERYJNEJ FINEZJI, 
LEGENDARNEJ TRWAŁOŚCI I PRESTIŻU, JAKI DAJE 
POSIADANIE SILNIKA 8-CYLINDROWEGO W UKŁADZIE „V”. 

Na początku lat 60. minionego wieku 
Scania rozpoczęła prace nad nową ge-
neracją pojazdów z kabiną umieszczoną 
nad silnikiem. Inżynierowe otrzymali 
zadanie opracowania samochodu, który 
w jednej z wersji dysponowałby bardzo 
wysoką mocą maksymalną. W tamtym 
czasie typowa moc silników ciężarówek 
wynosiła ok. 250 KM, ale kierownictwo 
Scanii przewidując potrzeby odbiorców, 
chciało zwiększyć tę moc o 100 KM. 
Zaprojektowano kabinę, pod którą mie-
ścił się 6-cylindrowy, rzędowy silnik 
o pojemności 11 l. W tamtych czasach 
znaczne podwyższenie mocy maksy-
malnej takiego silnika bez uszczerbku 
dla trwałości było niemożliwe, gdyż nie 
wchodziło w grę dodanie nawet jedne-
go cylindra (wzrasta długość silnika), 
ani zwiększenie pojemności skokowej. 
Po prostu większy silnik rzędowy się 
nie mieścił. Rozsądnym rozwiązaniem 
okazało się zastosowanie silnika z cy-
lindrami w układzie widlastym, gdyż 
przy porównywalnej długości z rzędową 
„szóstką” ma on 8 cylindrów i można 
wykorzystać te same mocowania, co dla 
silnika rzędowego. Silnik widlasty ma 

kilka zalet – dobry stosunek masy wła-
snej do mocy, zwartą budowę i korzystną 
tzw. nierównomierność biegu (w dużym 
uproszczeniu generuje małe drgania). 
Są również i wady – np. większe zużycie 
paliwa i wyższe koszty produkcji w sto-
sunku do silnika rzędowego (w widla-
stym są np. dwie głowice). Stało się więc 
oczywiste, że silnik V8 trzeba sprzeda-
wać w dużych ilościach i aby to osią-
gnąć, skonstruowano rodzinę silników 
V8 do napędu ciężarówek, autobusów, 
statków i w wersji stacjonarnej. 

W 1969 r. zaprezentowano doładowany 
turbosprężarką silnik V8 o kącie rozchy-
lenia cylindrów 90 stopni i pojemności 
skokowej 14,2 l, który w wersji do napędu 
ciężarówek osiągał moc maksymalną 
350 KM. Silnik ten zastosowano w mode-
lu LB140. Żaden pojazd konkurencji nie 
dysponował taką mocą. Promocją zajął 
się dział marketingu, który przekonywał 
niezdecydowanych klientów o eksklu-
zywności wersji V8. Silniki V8 okazały 
się wyjątkowo trwałe oraz niezawodne 
i każdy, kto mógł sobie pozwolić, wy-
bierał właśnie wersję V8. Ceniono ela-

styczność 
jednostki 
napędo-
wej, jej wy-
soką kulturę 
pracy i cha-
rakterystycz-
ny dźwięk, 
ale przede 
wszystkim 
wysoki moment 
obrotowy. 

SUKCES
Zachęcony 
sukcesem pro-
ducent w 1977 r. 
wprowadził pierwsze 
modernizacje, zwiększając moc do 
375 KM osiąganą przy niższych obro-
tach. Ale przecież najważniejszy jest 
maksymalny moment obrotowy, który 
po modernizacji wzrósł z 1245 przy 
1500  obr./min do 1480 Nm przy 1300 obr/
min. Dzięki zmniejszeniu obrotów ob-
niżyło się zużycie paliwa (z 216 do 211 g/
kWh). Scania ogłosiła ideę silnika „wol-
noobrotowego”, którą nota bene pozostali 
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ROK 1969 1995 2000 2005 2017
Pojemność skokowa (l) 14,2 14,2 15,6 15,6 16,4

Poziom emisji spalin - Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 6

Moc maks. (KM) 350 460/530 480/580 500/560/620 520/580/650/730

Maks. Moment obr. (Nm) 1245 2030/2300 2300/2700 2400/2700/3000 2700/3000/3300/3500

WYBRANE MODERNIZACJE SILNIKA V8

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

producenci ciężarówek odkryli na nowo 
w XXI wieku. W 1982 r. do silnika V8 
dodano chłodnicę powietrza dołado-
wującego, a 5 lat później najmocniejszy 
wariant o mocy 470 KM został wyposa-
żony w sterowany elektronicznie wtrysk 
paliwa (EDC). 

W 1991 r. wprowadzono do produkcji 
nową rodzinę silnika V8 spełnia-

jącego normy Euro 1 o mocy 
450 i 500 KM. Cztery lata 

później podniesiono 
moc do 460 i 530 KM. 
W latach 1969 – 2001 

wyprodukowa-
no ok. 170 tys. 

14-litrowych 
silników V8 
do różnych 
zastosowań. 
W nowym 
wieku po-
wstał silnik 

V8 o zwiększo-
nej pojemności 
skokowej do 
16 litrów o mocy 
480 i 580 KM. 
Zwiększenie 
pojemności 
skokowej jest 
jednym ze 
sposobów 
zwiększenia 
mocy silnika 

bez uszczerbku dla trwałości. Była to 
zupełnie nowa jednostka napędowa 
zaprojektowana z wykorzystaniem tzw. 
modułowej głowicy cylindrów w celu 
obniżenia kosztów projektowania i pro-
dukcji. W 2005 r. silnik V8 oferowano 
z mocami 500, 560 i 620 KM, spełniający 
normę Euro 4, a potem Euro 5. 

W 2017 r. wprowadzono do oferty silnik 
Euro 6 w wersjach mocy 520, 580, 650 
i 730 KM. Co ciekawe, wersja 520 KM pra-
cuje w obiegu Millera, pozostałe w obie-
gu Otto. W wersjach 520, 580 i 650 KM 
zastosowano oczyszczanie spalin za po-
mocą układu SCR bez zawodnego zaworu 
EGR, a maksymalny moment obrotowy 
osiągany jest już od 950-1000 obr./min. 

Sukces silnika V8 polega nie tylko na 
prestiżu posiadania jednostki widlastej, 
ale wynika z jej trwałości. Cóż nam bo-
wiem po prestiżu, jeśli auto się psuje. 
Inżynierowie Scanii mądrze dobierali 
parametry konstrukcyjne silnika, by 
mimo wzrostu mocy i momentu obroto-
wego nie pogarszać niezawodności, np. 
przez umiejętny dobór stopnia sprężania 
do różnych wersji mocy. Dzięki wysokie-
mu momentowi obrotowemu, pojazd bez 
trudu radzi sobie w górzystym terenie, 
z przeciążeniami ładunkiem i wszystki-
mi grzechami przewoźników. Producent 
zadbał też o to, by V8 nie był paliwożerny. 
Czy to jest recepta na sukces? 

Mimo 8 cylindrów, 
silnik z cylindra-
mi w układzie 
widlastym jest 
stosunkowo krótki 
i ma korzystny 
stosunek mocy do 
masy własnej.

Te pojazdy dzieli 
40 lat – model LBS 
140 i R 620, każdy 
z silnikiem V8. 

Mocny silnik V8 
potrzebny był 
szczególnie 
w pojazdach 
poruszających 
się w trudnych 
warunkach.

Czy posiada-
nie silnika V8 
to tylko pre-
stiż czy także 
wygoda? 

Współczesna 
wersja silnika 
V8 oferowana 
jest w czte-
rech wer-
sjach mocy 
– od 520 do 
730 KM. 
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70 LAT
SYNCHRONIZACJI

W 1949 ROKU VOLVO TRUCKS JAKO PIERWSZY WPROWADZIŁ DO SERYJNEJ PRODUKCJI 
ZSYNCHRONIZOWANĄ SKRZYNIĘ BIEGÓW. ZASTOSOWANO JĄ W MODELU SERII L245 (1949-53).
W latach 50., a nawet 60. minionego 
wieku praca kierowcy ciężarówki nie 
była łatwa. W tym czasie producenci 
pojazdów dopiero zaczęli produkować 
kabiny z silnikiem w środku, co umoż-
liwiło wygospodarowanie miejsca do 
spania. Uzupełnianie cieczy chłodzącej 
silnik i oleju było możliwe po uniesieniu 
do góry osłony jednostki napędowej. 
Przeciętne zużycie oleju 
silnikowego wynosiło 
0,4 l/100 km i załoga 
pojazdu, składająca się 
wówczas z dwóch 
osób, musiała go 
regularnie uzupeł-
niać. 

Nic dziwnego, że w latach pięćdziesią-
tych kierowcy otrzymywali listy gratu-
lacyjne i specjalne premie za przebieg 
100 tys. km bez generalne-
go remontu silnika. 

Powszechnie stosowano 
5- lub 6-biegowe, kłowe 
skrzynie biegów wy-
magające dwukrotne-
go wciskania sprzęgła 
podczas każdorazowej 
zmiany biegu. Ale nie 
w Volvo. Firma ta, już 
w 1949 roku wprowadziła 
do produkcji zsynchronizowaną 
skrzynię biegów, która znacznie 
ulżyła pracy kierowcy. 
Stopniowo wszyscy europejscy 
producenci ciężarówek zaczęli 
modernizować swoje przekładnie. 

Zsynchro-
nizowana 
skrzynia 
biegów Volvo 
z 1949 roku.

W zsynchronizowanej skrzyni biegów Vo-
lvo widelec przesuwny w kształcie strze-
mienia przymocowany do dźwigni zmiany 
biegów popycha sprzęgające tuleje na wale 
wyjściowym z parą kół zębatych, która ma 
być sprzęgnięta. Odpowiednia sprzęgają-
ca tuleja zazębia się z kołem zębatym po 
odpowiednim skoordynowaniu obrotów 
między tuleją, a kołem zębatym.
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Szczęśliwy kie-
rowca Volvo już 
nie musi dwa razy 
wciskać pedału 
sprzęgła podczas 
zmiany biegu – co 
za wygoda! 
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