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ZALEDWIE CZTERY MIESIĄCE OD ROZPOCZĘCIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY FORD TRUCKS 
A Q-SERVICE TRUCK PIERWSZE POJAZDY F-MAX ZNALAZŁY SWOICH NABYWCÓW. 
OFICJALNE PRZEKAZANIE KLUCZYKÓW NASTĄPIŁO PODCZAS UROCZYSTEGO OTWARCIA 
SIECI DEALERSKIEJ I SERWISOWEJ FORD TRUCKS NA POLSKIM RYNKU. WYDARZENIE 
TO MIAŁO MIEJSCE 17 PAŹDZIERNIKA W CZĄSTKOWIE POLSKIM I ODBYŁO SIĘ W FORMIE 
SPOTKANIA, KTÓRE SWOJĄ OBECNOŚCIĄ UŚWIETNIŁ M.IN. DAVE JOHNSTON, DEPUTY 
GENERAL MANAGER FORD OTOSAN.

W spotkaniu zorganizowanym w biurze 
importerskim Ford Trucks Polska udział 
wzięli przedstawiciele Ford Otosan, Inter Cars 
SA, Q-Service Truck, dziennikarze branżowi, 
a także goście specjalni, m.in. reprezentanci 
PKO Leasing S.A., Ford Polska, Polskiego 
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 
Transportu Drogowego. Honorowe miejsce 
wśród zebranych zajęli także Ambasadorzy 
Q-Service Truck: PUH Automax, ALBOR, 
Jakub Bogusz oraz Galaauto.
- Nasza współpraca z Q-Service Truck roz-
poczęła się w czerwcu 2019 roku wraz z pod-
pisaniem umowy o wyłącznej dystrybucji 
pojazdów Ford Truck na polski rynek. Wierzę, 
że bogate doświadczenie naszego polskiego 
partnera, jego profesjonalizm i zorientowanie 
na klienta zapewnią nam znakomitą pro-

RUSZYŁA
SPRZEDAŻ!

FORD TRUCKS

ZOBACZ RELACJĘ WIDEO

ZDJĘCIA Z WYDARZENIA 
ZNAJDZIESZ NA

Youtube/user/GrupaInterCarsSA

www.truck.intercars.com.pl 
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mocję marki w ważnym dla nas kraju. Ford 
Trucks obecny jest w 41 krajach na trzech 
kontynentach, a Polska w naszej strategii 
zajmuje kluczowe miejsce. Nie zapominaj-
my, że jest to czwarty co do wielkości rynek 
pojazdów ciężarowych w Europie ze strate-
giczną lokalizacją, stale rosnącą gospodarką 
i ogromnym potencjałem handlowym – 
powiedział Dave Johnston, Deputy General 
Manager Ford Otosan.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli Ford 
Trucks i Q-Service Truck miało miejsce 
we wrześniu 2018 roku, podczas Mię-
dzyna- rodowych Targów 
Aut Użytkowych IAA 
w Hano- werze. Od tamtej 
pory obie strony spotykały 
się kilku- krotnie, usta-

lając warunki współpracy. Zwieńczenie 
rozmów miało miejsce w czerwcu tego 
roku, kiedy to w warszawskim Hiltonie 
oficjalnie podpisana została 
umowa o współ- pracy. 

Kolejnym krokiem wspólnych działań 
była oficjalna inauguracja sprzedaży 
Ford Trucks w Polsce, która ogło-
szona została 17 października na 
„Grand Opening”. Podczas spotkania 
przedstawione zostały pierwsze de-
alerskie punkty Ford Trucks w naszym 
kraju, nakreślona została również wizja 
rozwoju sieci na najbliższe miesiące – 
zarówno dealerskiej, jak i serwisowej.

Podczas „Wielkiego Otwarcia” z okazji 
przystąpienia do sieci dilerskiej przed-
stawiciele Ford Trucks i Q-Service Truck 
wręczyli listy gratulacyjne i listy in-
tencyjne, podkreślające chęć przyjęcia 
kolejnych firm w grono dealerów sieci 
Ford Trucks w Polsce. Wśród wyróżnio-
nych były: 

FORD TRUCKS

Mariusz Książek, 
Marcotrans 

Marcin Dziemidowicz, 
Moobilo

Bogumił Porębski, 
B. Porębski Spółka 
komandytowa
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Stoją od lewej: Sławomir Rybarczyk, Prezes 
Zarządu Q-Service Truck; Maciej Oleksowicz, 
Prezes Zarządu Inter Cars SA; Dave Johnston, 
Deputy General Manager Ford Otosan; Serhan 
Turfan, Vice President Ford Trucks; Emrah 
Duman, Director International Markets Ford 
Trucks; Jarosław Abramczyk, Managing Direc-
tor Poland&Baltics Ford Trucks; Selim Yazici, 
Region Manager Central & Eastern Europe Ford 
Trucks.



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Ford Trucks jest jedną 
z największych światowych 
firm produkujących pojazdy 
ciężarowe. Produkuje szeroką gamę 

ciągników siodłowych, pojazdów budowlanych 
i dystrybucyjnych o wadze ponad 16  ton. 
Międzynarodowa strategia firmy Ford Trucks 
poparta jest jakością, trwałością i wydajnością 
produkowanych pojazdów użytkowych. W Fordzie, 
łączą się ze sobą ponad pół wieku doświadczenia  
w projektowaniu i produkcji pojazdów 
z umiejętnością dostosowania produktu 
do lokalnych wymagań rynku, włącznie 
z całkowicie nowymi modelami 
silników. Firma działa obecnie we 
Wschodniej i Środkowej Europie, na 
Bliskim Wschodzie, w Afryce i  Rosji, 
jak również stale rozwija swoją 
obecność na trzech kontynentach. 
Setki tysięcy ciężarówek, każdego 
dnia wyrusza na drogi na całym 
świecie, codziennie potwierdzając 
jakość, którą zapewnia Ford. Więcej 
informacji na temat firmy Ford Trucks 
i jej produktów na całym świecie dostępne 
jest na stronach www.fordtrucks.com.tr 
oraz www.ford-trucks.pl.

Q-Service Truck Sp. z o.o. to należąca do grupy 
Inter Cars SA firma będąca autoryzowanym 
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 wyłącznym 
importerem tej 
marki w Polsce. 
Tym samym 
wybrane 
warsztaty 
zrzeszone w sieci 
Q-Service Truck 

zyskały możliwość 
autoryzacji 

marki Ford Trucks 
i serwisowania wszystkich 
modeli  tegoż producenta.

Q-SERVICE TRUCK z Cząstkowa Polskiego 

AUTOFIKO SP. Z O.O. z Jaworzna 
TRUCK CZĘŚCI BŁACH  
I RAJCHEL SPÓŁKA JAWNA z Wrocławia

MOOBILO SP. Z O.O. z Gdańska 
ZIEM-BUD SP. Z O.O. z Łodzi 
PHU WIMEX TADEUSZ  
WISZOWATY z Białegostoku 
BOGUMIŁ PORĘBSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
z Niedźwiedzia 
MARCOTRANS SP. Z O.O. ze Stargardu

- Otwarcie sieci dealerskiej i ser-
wisowej to kluczowy moment 
w rozwoju Ford Trucks w Polsce. 
Oficjalnie dołączyliśmy w ten sposób 
do rodziny Ford Trucks, mogąc ofero-

wać naszym klientom wysokiej klasy 
pojazdy ciężarowe. Krok ten doskonale 
wpisuje się w kierunek rozwoju Grupy 
Kapitałowej Inter Cars, gdzie poprzez 
różne segmenty naszej działalności, 
tworzymy kompleksowy model obsługi  
klientów, oferując dostęp do gotowych 
produktów, jakimi są pojazdy, części 
zamienne i usługi napraw. Na kooperacji 
skorzystają przede wszystkim klienci, 
ale także nasze serwisy skupione we-
wnątrz sieci, które otrzymują w ten spo-
sób dostęp do nowoczesnych technolo-
gii. Dla tych, którzy uzyskają autoryzację 
do napraw pojazdów Ford Trucks, będzie 
to także duża wartość wizerunkowa, 
przedstawiająca ich wysokie 
kompetencje – powiedział 
Sławomir Ry- barczyk, 
Prezes Zarzą- du Q-Se-
rvice Truck Sp. z o.o. 

 Obecnie sieć dealerską 
tworzy osiem podmiotów, 
wszystkie one uzyskały 
również autoryzację do 
napraw pojazdów Ford 
Trucks. Docelowo 
punktów dealerskich 
na terenie Polski 
będzie 11. 

Sieć ser-
wisowa 

oparta będzie z kolei 
na 21 warsztatach. 
Aktualnie prowadzone są rozmowy 
z kolejnymi firmami, chętnymi dołączyć 
do sieci, weryfikowane są również ich 
możliwości, predyspozycje i skala po-
tencjału. 
Podczas oficjalnego otwarcia sieci de-
alerskiej i serwisowej poza wręczeniem 
kluczyków do Forda F-MAX pierwszemu 
klientowi odbyło się również oficjalne 
przecięcie wstęgi, symbolicznie roz-
poczynające sprzedaż Ford Trucks 
w Polsce, a wszyscy dealerzy włączeni 
do sieci otrzymali z rąk Sławomira 

Rybarczyka, Prezesa Zarządu Q-Service 
Truck oraz Macieja Oleksowicza, Prezesa 
Zarządu Inter Cars SA, listy gratulacyjne 
oraz intencyjne. 

Oficjalną część spotkania zakończył 
krótki koncert Sabiny Jeszki, po którym 
licznie zgromadzeni goście, kontynu-
owali branżowe rozmowy w kuluarach, 
a dziennikarze mogli skorzystać z moż-
liwości przetestowania nowego 
F-MAX’a, Samochodu 
Ciężarowego 2019 roku. 

FORD TRUCKS

Karol Kuszkowski, 
Q-Service Truck

Janusz Błach, 
Truck Części

Robert Mąsior, 
AUTOFIKO

Tadeusz Wiszowaty, 
Wimex

Jan Białas, 
Ziembud
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FORD TRUCKS

DODAJ 
DO ULUBIONYCH 
OD POŁOWY WRZEŚNIA DLA UŻYTKOWNIKÓW W POLSCE DOSTĘPNE SĄ JUŻ NOWE STRONY 
INTERNETOWE FORD TRUCKS! MIŁOŚNICY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH OTRZYMALI DO 
DYSPOZYCJI DWIE WITRYNY: JEDNĄ W CAŁOŚCI POŚWIĘCONĄ OFERCIE WCHODZĄCEGO 
NA RYNEK GRACZA, DRUGĄ – DEDYKOWANĄ FLAGOWEMU PRODUKTOWI FORD TRUCKS, 
MODELOWI F-MAX.
Na stronie    ford-trucks.pl  użytkow-
nicy znajdą pełną ofertę produktową 
marki, dostępną dla klientów w na-
szym kraju – cały wachlarz podwozi 
budowlanych, podwozi drogowych 
oraz ciągnik siodłowy w postaci 
flagowego modelu, F-MAX. Na stro-
nie znajduje się również pełna oferta 
pojazdów komunalnych, a także 
informacje o usługach posprzedaż-
nych: obsłudze serwisowej pojazdów 
ciężarowych, obsłudze u klienta, 
gwarancji, pomocy drogowej czy 
pakietów serwisowych.
W zakładce kontaktowej znajdują się 
adresy wszystkich punktów sieci 
dealerskiej i serwisowej, nie tylko 
tych zlokalizowanych w Polsce, ale 
w całej Europie. Ponadto na stronie 
użytkownicy mogą zapoznać się 
z krótką historią Ford Trucks – firmy 
z ponad 40-letnią historią, przeczy-
tać o oferowanych przez polskiego 

dealera usługach dodatkowych oraz 
odkryć najświeższe informacje 
związane z obecnością marki w na-
szym kraju.
W ramach strony Ford Trucks po-
wstała także podstrona 

fmax.ford-trucks.pl, na której znaleźć 
można wszystkie najważniejsze 
informacje związane z modelem 
F-MAX, Samochodem Ciężarowym 
2019 roku. Klienci mogą na niej 
samodzielnie skonfigurować naj-
lepsze dla siebie auto, poznać je za 
pomocą kamery 360 stopni, zarów-
no z wnętrza kabiny, jak i z zewnątrz 
ciężarówki, a także zapoznać się 
szczegółowo ze specyfikacją tech-
niczną F-MAX’a. Dla użytkowników 
pragnących zgłębić swoją wiedzę 
na temat najlepszego ciężarowego 
samochodu tego roku, przygotowa-
ne zostały dedykowane zakładki, 
w których dokładnie opisane zostały 

największe zalety związane z eks-
ploatacją, designem, komfortem, 
technologią oraz mocą nowego 
F-MAX’a.
POZNAJ SZCZEGÓŁY, DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ I ODKRYJ ŚWIAT CIĘ-
ŻARÓWEK NA NOWO. DODAJ DO 
ULUBIONYCH    ford-trucks.pl  ORAZ 

 www.fmax.ford-trucks.pl.

Od początku października 
dla wszystkich miłośników 
ciężarówek dostępny jest rów-
nież profil Ford Trucks Pol-
ska na Facebooku. Na stronie 

  www.facebook.com/FordTrucksPolska 
znaleźć można wszystkie najważ-
niejsze informacje związane z mar-
ką, ciekawe materiały wideo, a także 
niezwykłe zdjęcia bezpośrednio 
związane z Ford Trucks Polska. Jeśli 
chcesz być na bieżąco, koniecznie 
obserwuj nasz profil! 

POLUB OFICJALNY FANAPGE 
FORD TRUCKS POLSKA: 

www.facebook.com/FordTrucksPolska 
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FORD TRUCKS

ZALEDWIE KILKA MINUT PO 
INAUGURACJI SPRZEDAŻY 
FORD TRUCKS W POLSCE, 
PIERWSI KLIENCI ODEBRALI 
SWOJE SAMOCHODY. NOWE 
CIĄGNIKI F-MAX NABYŁO 
DWÓCH KLIENTÓW - PROFIL 
SHIPYARDS ORAZ USŁUGI 
TRANSPORTOWE BOG-
-TRANS. PIERWSZA Z FIRM 
WESZŁA W POSIADANIE 
DWÓCH NIEBIESKICH 
POJAZDÓW, A DRUGA 
JEDNEGO Z BIAŁĄ KABINĄ. 

PIERWSI KLIENCI 
JUŻ JE MAJĄ!

Szczęśliwi, pierwsi posiadacze Fordów 
F-MAX w Polsce kluczyki do swoich 
samochodów odebrali 17 października 
w Cząstkowie Polskim, podczas spotka-
nia, na którym zaprezentowana została 
sieć dealerska i serwisowa nowego 
gracza na rynku pojazdów ciężaro-
wych w Polsce. W imieniu firmy Profil 
Shipyards Sp. z o.o. kluczyki, a także 
pamiątkowy model F-MAX’a w skali 
1:36, odebrał Łukasz Węda. Firmę Usłu-
gi Transportowe BOG-TRANS podczas 
spotkania reprezentował z kolei jej wła-
ściciel, Bogdan Ambroziński. 

- Decyzja o zakupie Forda F-MAX zosta-
ła podjęta około dwóch miesięcy temu, 
podczas naszego pierwszego spotkania 
z Panem Marcinem Dziemidowiczem 
z firmy Moobilo, która dziś jako jedna 
z pierwszych została włączona w struk-
tury sieci dealerskiej Ford Trucks Polska. 
Po obejrzeniu samochodu, szczególnie 
pod kątem pracy kierowcy, byliśmy pod 
wielkim wrażeniem i właściwie z miejsca 
podjęliśmy decyzję o zakupie pojazdu – 
mówił podczas spotkania w Cząstkowie 
Polskim Łukasz Węda z Profil Shipyards 
– Nasza firma najczęściej jeździ przez 
Austrię do Włoch, po bardzo górzystym 
terenie ze stromymi podjazdami. Wierzy-
my, że 500-konny silnik w nowym F-MAX 
będzie sprawował się bardzo dobrze w tak 
trudnych warunkach. Ponieważ wszelkie 
testy i ekspertyzy wypadają nad wyraz 
korzystnie, nasza firma zdecydowała się 
od razu na zakup dwóch egzemplarzy 
Forda Trucks. Obecnie wymieniamy 

tabor i wierzę, że będzie to dobry począ-
tek tej zmiany. Czynnikiem, który może 
przekonać do nowej na polskim rynku 
marki jest również nowopowstająca sieć 
serwisowa, zlokalizowana w okolicach 
największych miast. To na pewno duże 
ułatwienie w późniejszej pracy i eksplo-
atacji pojazdów, zwłaszcza dla nas, gdyż 
serwis w Gdańsku położony jest w świet-
nej lokalizacji, w bliskim sąsiedztwie 
autostrady. 

W podobnym tonie wypowiadał się 
również Bogdan Ambroziński z firmy 
BOG-TRANS, która także kupiła jeden 
egzemplarz F-MAX’a.
 
– Do zakupu skłoniła nas przede 
wszystkim innowacyjność F-MAX’a. 
Pojazd zdecydowanie wyróżnia się pod 
względem wnętrza kabiny, jest w nim 
bardzo dużo miejsca i z pewnością bę-
dzie bardzo praktyczny w użytkowaniu. 
Sam ciągnik wygląda bardzo atrakcyj-
nie, a jeśli dołożyć do tego niskie spala-
nie i mniejsze niż u konkurencji koszty, 
związane z eksploatacją, podjęcie decy-
zji o zakupie przychodzi naturalnie. 

Profil Shipyards Sp. z o.o. kupił dwa 
egzemplarze F-MAX’a, oba w kolorze 
niebieskim, a firma Usługi Transportowe 
BOG-TRANS zdecydowała się na kup-
no modelu z białą kabiną. Więcej zdjęć 
z przekazania pojazdów znaleźć można 
na profilu Ford Truck Polska na Facebo-
oku (  www.facebook.com/FordTrucksPolska), 
a także w materiale wideo podsumowu-
jącym oficjalną inaugurację sprzedaży 
Ford Trucks w Polsce, dostępnym na 
kanale Inter Cars na YouTube 
-  www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA. 
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Profil Shipy-
ards ze swoim 
pierwszym 
egzemplarzem 
Forda F-MAX.

Bogdan Ambro-
ziński otrzymuje 
kluczyki do 
zakupionego 
właśnie pojazdu 
Ford F-MAX.
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IWONA BLECHARCZYK 
TO NAJSŁYNNIEJSZA 
POLSKA TRUCKERKA. 
W PAŹDZIERNIKU 
MIAŁA ONA OKAZJĘ 
TESTOWAĆ FORDA F-MAX 
W SWOICH RODZINNYCH, 
BIESZCZADZKICH STRONACH. 
O TYM, JAKIE WRAŻENIA 
SPRAWIŁA NA NIEJ JAZDA 
SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM 
2019 ROKU, PODZIELIŁA SIĘ 
Z NASZĄ REDAKCJĄ. 

TO BARDZO 
POSŁUSZNY 
SAMOCHÓD 

Jacek Żytnicki: 
TO NIE JEST TWOJA PIERWSZA 
PRZYGODA Z FORDEM F-MAX? 
Iwona Blecharczyk: Zgadza się, wcze-
śniej miałam już przyjemność testować 
ten pojazd w Turcji, zaraz po tym, kiedy 
uzyskał on nagrodę Truck of the Year 
2019. Wówczas jeździłam jednak jedynie 
solówką, a wiadomo, jak jeździ się cią-
gnikiem siodłowym bez naczepy – jest 
to zupełnie inna jazda. 

SPOTYKAMY SIĘ W RZESZOWIE. 
JAKĄ TRASĘ UDAŁO CI SIĘ DZISIAJ 
PRZEJECHAĆ F-MAX’EM? 
Pojechałam z Rzeszowa do Polańczyka, 
a więc różnorodną, wymagającą trasą 
najeżoną 10% podjazdami. Specjalnie 
wybrałam drogę w Bieszczady, żeby nie 
jechać tylko autostradą, bo po takim jed-
nostajnym teście nie można wyciągnąć 
zbyt wielu wniosków. Co innego, jeśli po-
dróżuje się krętymi, wąskimi i naprawdę 
wymagającymi dróżkami. 

JAK W TAKICH WARUNKACH 
SPISAŁ SIĘ POJAZD? 
Bardzo dobrze. Wprawdzie trochę „kła-
dzie się” na zakrętach, jest autem bardzo 
miękkim, stworzonym typowo na daleko-
bieżne trasy, jednak szybko można się do 
niego przyzwyczaić. Przez kilka pierw-
szych minut musiałam go wyczuć, jecha-
ło mi się niepewnie, ale przestawiłam się 
bardzo szybko. Ogólnie Fordem F-MAX 
jeździ się bardzo dobrze, skrzynia biegów 
spisuje się znakomicie, sama dobrze wie, 
co robi i sprawnie dobiera sobie odpo-
wiednie biegi. Nawet w swoim filmie na 

You Tube nagrałam taki fragment, w któ-
rym mówię, że F-MAX jest posłuszny. 
Z samochodami w trybie eco często jest 
tak, że nawet po mocnym dodaniu gazu 
trzeba długo czekać na reakcję. W F-MA-
X’ie wszystko działa bez zarzutu, dlatego 
mówię o nim, że jest posłuszny. 

CZY SKRZYNIĘ BIEGÓW 
MOŻNA ZATEM UZNAĆ ZA
NAJWIĘKSZĄ ZALETĘ F-MAX’A? 
Na pewno skrzynia spisuje się bardzo 
dobrze, przyjemnie działa również retarder, 
który w górach spełniał swoją rolę i znaczą-
co ułatwiał jazdę. Myślę, że przy jeździe po 
Hiszpanii, Francji czy krajach alpejskich, 
będzie ważnym sprzymierzeńcem kie-
rowców. Dla mnie osobiście bardzo ważną 
cechą była dynamika F-MAX’a oraz fakt, 
że pojazd świetnie się prowadzi. Na pewno 
zaletą jest również przestronna i jasna 
kabina oraz bardzo wygodny fotel, który 
na pierwszy rzut oka wydaje się być prosty, 
ale jednocześnie dobrze skonstruowany. 
Po ośmiu godzinach jazdy nie boli kręgo-
słup, nic nie drętwieje, a to oznacza, że fotel 
spełnił swoje podstawowe funkcje. 

FORD TRUCKS

FILM Z PODSUMOWANIEM 
TESTU ZNAJDZIESZ NA KANALE 
IWONY BLECHARCZYK 
NA YOUTUBE 
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CO MOŻESZ POWIEDZIEĆ JESZCZE 
O KABINIE F-MAX’A? 
Bardzo duża, chyba największa w swojej 
klasie, przez co nie tylko dobrze prowa-
dzi się pojazd, ale też wygodnie spędza 
w nim czas na postoju. Na pewno zaska-
kuje duża liczba pojemnych schowków, 
zarówno z przodu, jak i z tyłu kabiny, do 
których można dostać się bez problemu 
praktycznie z każdego miejsca w samo-
chodzie. Prawdę powiedziawszy, dziś 
jednak nie skupiałam się tak mocno na 
wnętrzu, bo dokładnie przyglądałam mu 
się w tamtym roku w Turcji, tym razem 
bardziej interesowała mnie kwestia 
samej jazdy. 

A JAKIE ELEMENTY POJAZDU, 
TWOIM ZDANIEM, MOŻNA BY 
JESZCZE ULEPSZYĆ? 
Nie wiem czy jestem do końca przekona-
na co do jakości tkanin, bo dziś, podczas 
jazdy, często zdarzały się momenty, że 
przy dotknięciu fotela czułam „kopnięcie 
prądu”. Być może wynikało to z kwestii 
mojego ubrania, a może samej tkaniny. 
Jeśli to drugie, to może takie wykończe-
nie będzie wygodniejsze w utrzymaniu 
i łatwiej będzie zachować w kabinie 
czystość? Poza tym samo wykończenie 
jest na wysokim poziomie, w kabinie jest 
przestronnie i jasno, a to ważne, kiedy 
dużo czasu spędza się w trasie. Na pew-
no brakuje nieco dodatkowych portów 
USB, które wykorzystywane są obecnie 
w coraz większej liczbie urządzeń i na-
rzędzi. 

CZY MYŚLISZ, ŻE NA POLSKIM RYNKU 
JEST MIEJSCE DLA KOLEJNEGO 
GRACZA Z RYNKU CIĘŻAROWEGO? 
O tym pokaże najbliższa przyszłość. 
Duże znaczenie będą tu miały z pewno-
ścią względy awaryjności pojazdu oraz 
jego spalanie. To najważniejsze elementy, 
którymi przy zakupie taboru kierują się 
firmy transportowe. Jeśli te parametry 
będą korzystne i dojdzie do tego wygodna 
oraz przestrzenna kabina, sądzę, że dla 
Ford Trucks znajdzie się na naszym ryn-
ku całkiem pokaźny kawałek tortu. 

CZY W ZWIĄZKU Z TYM MOGŁABYŚ 
REKOMENDOWAĆ F-MAX’A 
INNYM KIEROWCOM? 
Zdecydowanie tak! To ciekawe i dobre 
auto, choć trzeba się do niego przyzwy-
czaić. Mnie z początku było trudno, ale 
wynika to z faktu, że pracuję na co dzień 
na zupełnie innym sprzęcie. Sądzę, że 
dla kierowców pracujących w transporcie 
długodystansowym przestawienie się na 
F-MAX’a byłoby całkowicie bezbolesne. 

OSTATNI RAZ ROZMAWIALIŚMY 
PONAD ROK TEMU, ZDĄŻYŁAŚ 
W TYM CZASIE WRÓCIĆ Z KANADY. 
CZYM ZAJMUJESZ SIĘ OBECNIE? 
W wielkim skrócie – robię to, co robi-
łam przed wylotem do Ameryki, a więc 
jeżdżę na gabarytach. Głównie w Niem-
czech, ale czasami trafiają się też kursy 
do Danii, Holandii czy Belgii, rzadziej na 
Słowację czy do Czechy. Wożę głównie 
elementy turbin wiatrowych, a więc do-

kładnie to, czym zajmowałam się przed 
podróżą do Kanady. Ciężko byłoby mi 
wrócić teraz do normalnego transportu 
międzynarodowego, bo potrzebuję adre-
naliny, a kiedy otrzymałam ją na gaba-
rytach… teraz chcę więcej i więcej. 

TAK JAK NA LODOWYM SZLAKU? 
Na lodowym szlaku adrenalina była, 
ale… z początku. Później wszystko nieco 
spowszedniało, bo wbrew pozorom, to 
bardzo bezpieczne zajęcie. Na począt-
ku sezonu kiedy lód się łamie, a potem 
zamarza ponownie, aby zwiększyła się 
siła nośna całej konstrukcji, jest trochę 
strachu, zwłaszcza dla kogoś z zewnątrz, 
kto po raz pierwszy przebywa na lodo-
wym szlaku. Później oswajasz się z tym, 
przyzwyczajasz, tym bardziej kiedy 
widzisz ile kontroli specjalnymi radara-
mi i sonarami jest wykonywanych, aby 
sprawdzać jakość i grubość lodu. 

MIMO WSZYSTKO TO CHYBA 
JEDNAK BYŁA CIEKAWA PRZYGODA? 
Niezwykła! Zdarzały się momenty, kiedy 
wiatr zwiewał śnieg i trzeba było czekać 
tydzień, żeby znów móc jechać dalej. Były 
noce, podczas których odczuwalna tempe-
ratura dochodziła do -70 stopni Celsjusza! 
To trzeba przeżyć, żeby poczuć! Słowami 
naprawdę bardzo trudno to opisać. 

TĘSKNISZ CZASAMI ZA AMERYKĄ? 
Czasami mam takie melancholijne mo-
menty, że chciałabym wrócić do Kanady, 
ale z drugiej strony wiem, że wówczas 
tęskniłabym za Europą. Poza tym praca 
kierowcy w Ameryce właściwie niewiele 
różni się do tej u nas. Owszem, więcej się 
zarabia, ale też dużo więcej pracuje. 
To, za czym najbardziej tęsknię, to… 
ubrania robocze – świetnie wykonane, 
bardzo bezpieczne i trwałe. Mam tu na 
myśli specjalistyczne ubrania, choćby 
dla pracowników na polach naftowych. 

GDZIE JEŹDZI SIĘ LEPIEJ I ŁATWIEJ?
 W EUROPIE CZY W KANADZIE? 
Na pewno znaczniej łatwiej w Kana-
dzie, choćby ze względu na dużo lepiej 
przygotowaną infrastrukturę i warunki 
socjalne, jakie czekają na kierowców. 
Zarobki również przemawiają za Ame-
ryką Północną, podobnie jak i procedury 
czysto zawodowe, które generują znacz-
nie mniej stresu. Możesz jechać szybciej, 
pracować dłużej, a mimo tego, że za kół-
kiem spędzasz znacznie więcej czasu, 
to jeździsz z „luźniejszą” głową. 

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ.
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FORD F-MAX
TEKST: FILIP BEDNARKIEWICZ, AUTOR 40TON.NET 
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PRZETESTOWANY PRZEZ 
AUTORA 40TON.NET
NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA MIAŁEM PRZYJEMNOŚĆ 
SPĘDZIĆ DWA DNI W FORDZIE F-MAX-IE, ZUPEŁNIE 
NOWEJ CIĘŻARÓWCE NA NASZYM RYNKU, 
WPROWADZANEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZ SIEĆ 
Q-SERVICE TRUCK, NALEŻĄCĄ DO GRUPY INTER CARS. 
CZEGO MOŻNA SPODZIEWAĆ SIĘ PO TYM POJEŹDZIE? 
O TYM PONIŻEJ, W ARTYKULE TAKŻE ODPOWIEDŹ 
NA PYTANIA: CO PODOBAŁO MI SIĘ W F-MAX-IE, 
CO TRUDNO JEDNOZNACZNIE W NIM OCENIĆ, A CO 
CHĘTNIE BYM… ZMIENIŁ. 

Wstępne informacje na temat Forda 
F-MAX’a prezentowałem Wam już wielo-
krotnie. Jest to ciężarówka zaprojektowana 
i produkowana w Turcji, przez tamtejszą 
spółkę Ford Otosan. Co jednak ważne, eu-
ropejska centrala Forda jak najbardziej się 
pod tym pojazdem „podpisuje”, a we wnę-
trzu znajdziemy liczne elementy znane 
z osobowych Fordów. Mówiąc też w dużym 
skrócie, jest to samochód przeznaczony na 
najdłuższe trasy. Pod kabiną pracuje bo-
wiem 500-konny silnik, a samo nadwozie 
należy do największych na rynku.
I właśnie tutaj dochodzimy do pierwszej 
rzeczy, która bardzo mi się podobała. 
To ogólna konstrukcja kabiny, jej przestron-
ność oraz sensownie rozplanowane wnę-
trze. Ilość miejsca wewnątrz jest imponują-
ca, będąc porównywalnym z największymi 
kabinami na rynku. Mając 190 centyme-
trów wzrostu, na tunelu środkowym mo-
głem na przykład podskakiwać. Niewiele 
też brakowało, bym mógł się wyprostować, 
stojąc na siedzisku opuszczonego fotela.
Ford zdecydował się na klasyczne umiej-
scowienie kabiny, a więc z trzema stopnia-
mi oraz tunelem silnika. Co jednak ważne, 
tunel ten jest naprawdę minimalny, a przy 

tym wyraźnie zwęża się przy desce roz-
dzielczej. Nie można więc powiedzieć, by 
jakkolwiek ograniczał on przestrzeń lub 
przeszkadzał kierowcy. Trzy stopnie w zu-
pełności zaś wystarczają, umożliwiając 
wygodne wchodzenie do wnętrza.
Schowki? Tych jest naprawdę sporo. Trzy 
duże, podświetlane przestrzenie znajdzie-
my nad przednią szybą. Wyposażono je też 
w niewielkie przegródki, pomysłowo mon-
towane na rzepy. Do tego mamy trzy pła-
skie schowki nad górnym łóżkiem. Mają 
one formę opuszczanych kuwet i świetnie 
sprawdzą się przy przechowywaniu ubrań. 
Do tego dochodzą też schowki pod dol-
nym łóżkiem, do których dostaniemy się 
w bardzo łatwy sposób. Łóżko podnoszone 
jest bowiem na siłownikach, które w dużej 
mierze wyręczają kierowcę. A przy okazji 
uwagę zwraca gruby materac oraz moż-
liwość stworzenia leżanki, poprzez sys-
tem pochylania lewej części stelaża.

KIEROWCA CZUJE 
SIĘ DOBRZE 
W superlatywach mogę się też 
wypowiedzieć o pozycji za kie-
rownicą. Pod względem zakre-
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su regulacji kolumny kierowniczej, Ford 
F-MAX pokonuje niejednego konkurenta. 
Blisko mu przy tym do skandynawskiego 
poziomu. Nie brakuje też zakresu regu-
lacji fotela, włącznie z łamanym tylnym 
oparciem, czy daleko wysuwanym siedzi-

skiem. Miejsca na nogi nie powinno 
zabraknąć nawet wysokim osobom, 
a do wygodnego pochylenia oparcia 
nie trzeba podnosić dolnego łóżka. 
Jedyne, co mogłoby być większe, to 
zakres amortyzacji fotela.
Siedząc na fotelu maksymalnie 
odsuniętym do tyłu, bez problemu 
sięgałem dłonią do wszystkich prze-
łączników – czy to do hamulca ręcz-
nego, czy do przycisków ulokowanych 

z prawej strony pulpitu. Kierownica 
w żaden sposób nie zasłaniała wskaź-
ników, a na jej ramionach umieszczono 
podstawowe przełączniki. Można nimi 
sterować tempomatem, radiem, telefonem 
oraz komputerem pokładowym. Sam kom-
puter pokładowy był prosty w obsłudze 
i przewidywał menu z ulubionymi funkcja-
mi, dając do nich uproszczony dostęp. Nie 
brakowało też rozbudowanemu systemu 
oceny pracy kierowcy.
Jak już wspomniałem, wiele przełączni-
ków, wskaźników, a nawet wyświetlaczy 
do złudzenia przypomina osobowe lub 
dostawcze Fordy. Kto jeździł jakimś świe-
żym Transitem, Mondeo, czy nawet Fiestą, 
bardzo szybko się w tym wszystkim odnaj-
dzie. Dla przykładu, ekran multimedialny 
ma identyczny układ, jak w wymienionych 
przed chwilą modelach. Z tym tylko za-
strzeżeniem, że wyposażono go w cięża-
rową nawigację. Pozwala ona wprowadzić 
dane dotyczące wymiarów oraz tonażu 
ciężarówki, unikając w ten sposób zaka-
zów, ciasnych uliczek lub zbyt niskich 
wiaduktów.

Trzymając się jeszcze na chwilę wnętrza, 
muszę zwrócić uwagę na rzecz szcze-

gólnie mile zaskakującą. To wycisze-
nie kabiny, które jest na naprawdę 
doskonałym poziomie. Do tego 

stopnia, że na przykład redukcje biegów 
są właściwie niesłyszalne. Do kierowcy 
dochodzą co najwyżej szmery, a przy oka-
zji można cieszyć się nadspodziewanie 
niezłym systemem audio. Ogólna cisza jest 
też po części zasługą silnika. Nawet bo-
wiem po otwarciu drzwi da się zauważyć, 
że motor pracuje bardzo, bardzo cicho. Inna 
sprawa, że miłośnicy klasyki będą przy 
tym zasmuceni. Jest to bowiem bardziej 
szum, niż jakikolwiek klekot.

SILNIK, KTÓRY 
DAJE RADĘ 
Swoją drogą, silnik jest kolejną rzeczą, 
która zrobiła dobre wrażenie. 12,7-litrowa 
jednostka, będąca własną konstrukcją 
Forda, w pełni zasługuje na swoje 500-kon-
ne oznaczenie. Potrafi rozpędzać pojazd 
już poniżej 1000 obr/min, a jeśli dojdziemy 
do skraju zielonego pola, poczujemy bardzo 
zauważalne przyspieszenie. Mówiąc więc 
krótko, motor sprawia wrażenie bardzo ela-
stycznego. Dosyć sprawnie też hamował, 
choć hamulec silnikowy miał tylko dwa 
stopnie. Dodam, że w opcji można zamówić 
intarder, lecz opisywany egzemplarz go nie 
posiadał.
Skoro już mowa o silniku, przedstawię 
także skrzynię biegów. To 12-biegowa, 
zautomatyzowana jednostka marki ZF. 
Nosi ona nazwę Traxon i montowana jest 
także do DAF-a XF oraz Iveco Stralis. Ogól-
na charakterystyka tej skrzyni, szybkość 
działania oraz strategia doboru biegów, 
jak najbardziej mi odpowiadały. Mile za-
skoczyło mnie też, że Traxon bez żadnych 
problemów pozwala wejść na wyższe obro-
ty. Mam jednak pewne zastrzeżenia co do 
sterowania i wspomnę o tym w końcowej 
części tekstu.
Spalanie? Pomiaru postanowiłem doko-
nać na pętli między okolicami Warszawy 
a Grudziądzem. Najpierw pojechałem 
autostradami A2 oraz A1 do Grudziądza, 
a następnie wróciłem w okolice Warszawy 
przez A1, „dziesiątkę” oraz „siódemkę”. Za 

FORD TRUCKS 11



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Fordem jechała wywrotka marki Inter Cars, 
ważąca około 8 ton i załadowana dokład-
nie 10 050 kilogramami balastu. Średnie 
spalanie z 507 kilometrów wyniosło 
25,6  l/100 km, a pomiar średniej prędkości 
wskazał 75 km/h. Dodam też, że autostradą 
A2 jechałem pod wiatr, a ponadto przez 
większość czasu padał deszcz.

POZYTYWNE 
DROBIAZGI 
Tymczasem chciałbym jeszcze wskazać 
kilka mniejszych elementów, również 
zaliczonych do grona pozytywnych. Na 
uwagę zasłużyły między innymi lusterka, 
zapewniające świetną widoczność. W gór-
nych lustrach bez problemu dojrzymy dach 
zestawu, natomiast dolne mają odpowiedni 
zasięg nawet przy poruszaniu się po au-
tostradowych parkingach. Co też zwraca 
uwagę, to nietypowy kształt obudów. Są 
one bardzo mocno pochylone, co zapewne 
sprzyja aerodynamice. Inna sprawa, że po-
chylone i duże obudowy sporo zasłaniają, 
więc na rondach trzeba się pilnować.
Zaraz przejdziemy do listy elementów, któ-
re niestety mi się nie spodobały. Najpierw 
opiszę jednak dwie kwestie, które trudno 
było jednoznacznie ocenić. Pierwsza z nich 
to wykończenie wnętrza. Tutaj mam mie-
szane uczucia, jako że były miejsca przy-
jemne, jak i te budzące niechęć. Tapicerka 
foteli, tworzywa sztuczne oraz ich spaso-
wanie plastikowych paneli przywodziły 
mi na myśl małe auta dostawcze. Z drugiej 
strony, na kierownicy znalazła się przy-
jemna skóra, a kolorystyka kabiny oraz 
obszycie ścian były bardzo ładne. Do tego 
wszystko wydawało się być po prostu bar-
dzo solidne. Pozostaje mieć więc nadzieję, 
że takie też okaże się na dłuższą metę.
Druga kontrowersyjna sprawa dotyczy 
natomiast tempomatu. Teoretycznie był 
to tempomat wykorzystujący topografię 
terenu, nazywający się tutaj MaxCruise. 
W założeniu powinien on pozwalać na 
częste toczenie pojazdu, zwalniać na koń-
cach podjazdów oraz nadrabiać prędkość 
na zjazdach. I faktycznie to robił, choć 
– inaczej niż u wszystkich konkurentów 
– zawsze pozostawał przy tym na biegu. 

Jest to tym bardziej zaskakujące, że na 
pokładzie znajdował się system Ecoroll, au-
tomatycznie wrzucający na bieg naturalny. 
Ten Ecoroll działał jednak tylko w momen-
tach, gdy jechało się bez tempomatu.
Dlaczego mam na ten temat mieszane 
uczucia? Z jednej strony, skoro wszyscy 
konkurenci zrobili to inaczej, łatwo poddać 
sens działania MaxCruise pod wątpliwość. 
W końcu z jakiegoś powodu konkurencja 
postawiła na toczenie się na „luzie”. Z dru-
giej jednak strony, w fordowskim rozwią-
zaniu można dostrzec pewną metodę. 
Owszem, toczenie na biegu zawsze będzie 
krótsze, niż miałoby to miejsce na Ecorollu. 
Korzyść jest jednak taka, że nie zużyjemy 
przy tym ani grama paliwa. W czasie to-
czenia chwilowy wskaźnik spalania fak-
tycznie schodził do zera, a średnie spalanie 
jak najbardziej na tym korzystało.

RÓŻOWO, ALE… 
No dobrze, a teraz czas na narzekanie. Tutaj 
zaczniemy od ogólnego kształtu deski 
rozdzielczej, który nie przywiduje żadnej 
większej, płaskiej przestrzeni. 
Na pokładzie nie ma też żadnego rozkła-
danego stolika, więc trudno chociażby 
o jakiejś sensowne ustawienie komputera, 
czy chociażby przygotowanie kanapek. 
Pozostaje więc mieć nadzieję, że zewnętrz-
ni producenci stolików jak najszybciej 
wprowadzą do sprzedaży jakieś sensowne 
rozwiązanie. 
Druga sprawa to wspomniane sterowa-
nie zautomatyzowaną skrzynią biegów. 
Ford zdecydował się na system, w którym 
w każdej chwili możemy ręcznie zreduko-
wać lub podwyższyć bieg. Gdy już jednak 
to zrobimy, skrzynia pozostaje w trybie 
manualnym. Nie wyjdzie z niego ani po 
pewnym czasie jazdy, ani też po rozpoczę-
ciu hamowania silnikiem. Zrobi to dopiero 
w momencie, gdy przytrzymamy przełącz-
nik trybu pracy. Niełatwo więc o sytuację, 
w której zaciągamy hamulec silnikowy, 
a mimo to skrzynia pozostaje na przykład 
na 12. biegu. Wówczas trzeba szybko redu-
kować ręcznie.
Idąc dalej, muszę niestety zwrócić uwagę 

na oświetlenie wnętrza. Po pierwsze, duży 
ekran komputera pokładowego odbija się 
akurat w tej części bocznej szyby, za którą 
znajduje się szerokokątną część lewych 
lusterek. Po drugie, w ramach oświetlenia 
do jazdy Ford zdecydował się na dwie 
niebieskie lampy. Ich światło jest na tyle 
intensywne, że część sypialna odbija się 
w przedniej szybie. Nie znalazłem zaś żad-
nej możliwości, by natężenie tego światła 
regulować.
A skoro już o części sypialnej mowa, warto 
wspomnieć o kwestii podwójnej obsady. 
Pod względem objętości wnętrza, Ford 
wydaje się do tego zastosowania bardzo 
ciekawą ofertą. O ile jednak na dole mamy 
wspomniany, gruby materac, to ten zasto-
sowany na górnym łóżku jest wyjątkowo 
cienki. Ponadto, do jazdy w podwójnej 
obsadzie na pewno przydałaby się większa 
lodówka. 
Ostatnia rzecz to natomiast zestrojenie 
podwozia. Testowy ciągnik miał zawie-
szenie mieszane – z przodu na resorach 
i z tyłu na dwóch poduszkach. W praktyce 
przekładało się to na wyraźne podskaki-
wanie na poprzecznych nierównościach. 
Owszem, sztywne zawieszenie sprzyjało 
pewnemu prowadzeniu, lecz przydało-
by się nieco więcej komfortu jazdy. Tak 
samo, jak przydałby się lepszy kompromis 
w układzie kierowniczym. Na trasie dawał 
on wystarczającą pewność, ale przy ma-
newrach wymagał bardzo dużo siły.
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ZASTANAWIASZ SIĘ NAD ZAKUPEM URZĄDZEŃ 
DO SWOJEGO WARSZTATU? ŚWIETNIE! TO ZNACZY, 
ŻE CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ. SŁYSZAŁEŚ ZAPEWNE 
O LEASINGU, LECZ BYĆ MOŻE NIE MIAŁEŚ OKAZJI 
GO WYPRÓBOWAĆ. MAMY DLA CIEBIE KILKA 
INFORMACJI, KTÓRE POZWOLĄ NAM PRZYBLIŻYĆ 
CI TEN TEMAT I DOKŁADNIEJ SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ.

WEŹMY 
POD LUPĘ

W takim razie nasz miesięczny koszt leasingu 
to 61,87 zł, a dzienny około 2,08 zł.

Rata dzienna uwzględniająca już wykup urządzenia wynosi 
zatem około 14 złotych!

To dużo, czy mało? Żeby  pracować na nowym podnośniku, czy 
innym urządzeniu. Sam sprawdź!

Jak działamy? To proste! Skontaktuj się z przedstawicielem Inter 
Cars S.A. który poprowadzi Cię dalej.

JAKIE KORZYŚCI DAJE LEASING? 

- pozyskanie maszyny bez angażowania  
dużych nakładów gotówki;

- sprzęt od razu na siebie zarabia;
- rozwój technologiczny – możliwość  

zakupu innowacyjnych maszyn;
- bieżąca wymiana zużytych sprzętów  

na nowe;
- korzyści podatkowe – odliczenia VAT i PIT;
- bezpieczeństwo – ubezpieczenie maszyn.

SPRAWDZAMY CZY WARTO?

KUPUJEMY NOWY PODNOŚNIK DO WARSZTATU O WARTOŚCI 
15 TYSIĘCY ZŁOTYCH. 
Oferta leasingu zakłada:
- Naszą wpłatę 10% czyli 1500 zł netto; 
- Okres umowy 35 miesięcy;
- Ratę leasingu 413,52 netto;
- Ubezpieczenie 0 zł (w cenie raty);
- Wykup płatny jednorazowo na końcu 1 192,5 netto.

SPRAWDŹ I PRZEKONAJ SIĘ, 
ŻE WARTO. ZAPRASZAMY DO 
SKORZYSTANIA Z KOMPLEKSOWEJ 
OFERTY LEASINGOWEJ W INTER 
CARS S.A . KONTAKT:   IC.LEASING@
INTERCARS.EU

A więc suma opłat naszej oferty wynosi  17 165,70 zł netto i tyle 
zapłacimy w przeciągu niespełna trzech lat, wobec czego koszt 
leasingu to 2 165,70 zł. Liczymy dalej…

1. 2. 3. 4.
Finansujemy maszyny i urządzenia warsztatowe dla naszych 
klientów. Nie martw się formalnościami. Skróciliśmy je do mini-
mum. O wszystko zadba Twój opiekun, a cała transakcja przebie-
gnie szybko i bardzo sprawnie.

WYBIERZ 
URZĄDZENIA

WYPEŁNIJ 
WNIOSEK

PODPISZ 
UMOWĘ

ODBIERZ 
URZĄDZENIA

LEASING 

Marcin Nester, 
Starszy Specjali-
sta ds. Leasingów
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CYFROWA 
REWOLUCJA
DLA WARSZTATÓW

ZBUDUJ Z NAMI WIZERUNEK TWOJEJ FIRMY W INTERNECIE

Przykładem jest branża motoryzacyj-
na, gdzie firmy prześcigają się wręcz 
w nowych rozwiązaniach techno-
logicznych opartych na sztucznej 
inteligencji. Czujniki ultradźwiękowe, 
radary, kamery czy rozpoznawanie 
obiektów sprawią, że odbieranie 
otoczenia i przewidywanie sytuacji 
na drodze w przyszłości już nie bę-
dzie w ludzkich rękach, a po stronie 
komputerów. Maszyny będą za nas 
myślały, informowały o nadcho-
dzącym niebezpieczeństwie, będą 
za nas parkowały, obliczały drogę 
hamowania, lodówki same będą 
wybierały produkty, których ważność 
do spożycia niedługo się skończy.  
Wiele czynności będziemy mogli 
wykonywać także za pomocą głosu – 
asystenci tacy jak Siri (Apple), Alexa 
(Amazon) czy Cortana (Google) będą 
mieli ogromy wpływ na ludzi na ca-
łym świecie, a rewolucja cyfrowa już 
się nie zatrzyma. Dlaczego? Chociaż-
by dlatego, że wiele z automatycz-
nych rozwiązań to po prostu wygoda 

i oszczędność czasu. W taki właśnie 
trend doskonale wpisują się obecne 
marketingowe działania Inter Cars 
jako firmy zaangażowanej w nowe 
technologie i postęp cyfryzacji. Od 
września br. klienci mają niepowta-
rzalną okazję skorzystać z najnow-
szej automatycznej technologii i za-
dbać o swój internetowy wizerunek 
w sposób profesjonalny. 

Dziś w Polsce z Internetu korzysta 
ponad 30 milionów Polaków, a 18 
mln aktywnie korzysta z Facebo-
oka. Badania pokazują, że z roku na 
rok, te wartości rosną. Młodzi ludzie 
praktycznie wyłącznie korzystają 
z internetowych narzędzi do komu-
nikacji: Meesengera, WhatsAppa 
i czatbotów, szukają usług i produk-
tów w Internecie. 
– Nasi klienci już niedługo będą 
przygotowani na taką formę kontaktu 
z konsumentami dzięki rozwiązaniu, 
które nazwaliśmy   System AI  
– wyjaśnia Joanna Król.

DO NIEDAWNA TERMIN SZTUCZNA  
INTELIGENCJA OBECNY BYŁ TYLKO  
W ŚWIECIE FIKCJI. DZIŚ 63% KON-
SUMENTÓW NA ŚWIECIE W JAKIMŚ 
STOPNIU OBCUJE Z ROZWIĄZANIA-
MI AUTOMATYCZNYMI, OPARTYMI NA 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, NIE  
ZDAJĄC SOBIE Z TEGO NAWET SPRAWY. 
SZTUCZNA INTELIGENCJA, A ZWŁASZ-
CZA UCZENIE MASZYNOWE BARDZO 
ZYSKUJĄ NA ZNACZENIU.

 intercars.fasttony.com/pl JOANNA KRÓL 
– Jako firma z blisko 30-letnim doświadczeniem 
chcemy rozwijać się tak szybko, jak wymagają 
tego od nas zmiany rynkowe, nasi klienci i kon-
sumenci. Tak jest właśnie w tym przypadku – 
zauważyliśmy, że nasi klienci nie mają czasu na 
tworzenie stron internetowych, zajmowanie się 
nimi i aktualizowanie treści  – wyjaśnia Joanna 
Król,  Z-ca Dyrektora ds. PR i Komunikacji Między-
narodowej w Inter Cars Marketing Services. 
– Niektórzy z naszych klientów mają fanpage 
na Facebooku, ale też niewiele wiedzą, jak to 
narzędzie wykorzystać do efektywnej kampanii 
reklamowej swojej firmy. Nie mają na to czasu, 
bo są skupieni na obsłudze klienta i zajmowaniu 
się mechaniką samochodową, a nie marketin-
giem. Często nie stać ich także na to, aby zatrud-
nić pracownika, który będzie dbał o pozytywny 
wizerunek firmy w Internecie – na takie dzia-
łania zwykle brakuje czasu i funduszy. Dlatego 
w naszym podejściu wyznajemy zasadę: „lekarz 
ma leczyć ludzi, mechanik ma naprawiać 
samochody, a marketingiem i automatycznymi 
kampaniami reklamowymi zajmą się specja-
liści". W ten sposób chcemy odciążyć naszych 
klientów od tematów, które wymagają specja-
listycznej wiedzy marketingowej i ten „ciężar” 
wziąć na siebie. Zdajemy sobie sprawę, że aby 
wspólnie sprostać wciąż rosnącym oczekiwa-
niom rynku, musimy tworzyć takie narzędzia, 
które będą nadążały za postępem technologii 
cyfrowej i będą efektywnym kanałem komuni-
kacji pomiędzy warsztatem a kierowcą. 
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AI 
Artifficial Inteligence (AI)  
sztuczna inteligencja

Termin został wymyślony w 1956 r. przez Johna 
McCarthy’ego. AI to dziedzina obejmująca 
robotykę, logikę rozmytą, sieci neuronowe, ob-
liczenia ewolucyjne, a także tworzenie modeli 
inteligentnych zachowań i programów, które te 
zachowania symulują. Naukowcy zajmujący się 
sztuczną inteligencją tworzą programy kompu-
terowe i maszyny, które są zdolne do realizacji 
pewnych zadań ludzkiego umysłu. Przykłady 
sztucznej inteligencji mamy w czatbotach, 
które mogą odpowiadać na konkretne pytania 
i są wykorzystywane coraz częściej przez firmy 
na całym świecie. Bardziej rozwinięte czatboty 
mogą służyć klientom jako wirtualni asystenci. 
Z kolei sztuczna inteligencja w samochodach 
pozwala na analizowanie sytuacji na drodze 
i reagowanie na konkretne zagrożenia.

CO BĘDĘ MIAŁ Z PRZYSTĄPIENIA 
DO SYSTEMU AI? 

• Skuteczną reklamę swojej firmy. 
Ponieważ system tworzony jest 
w ścisłej współpracy ze specjali-
stami z Google i Facebooka, strony 
www będą w 100% zgodne z naj-
świeższymi standardami i wytycz-
nymi tych firm. A to oznacza, że 
będą pojawiać się wyżej w wy-
szukiwarkach niż strony innych 
warsztatów. Będą również dopaso-
wane do urządzeń mobilnych. 

• Automatycznie tworzony kon-
tent na stronach internetowych 
w oparciu o współpracę Inter 
Cars z dostawcami oraz auto-
matycznie tworzone kampanie 
reklamowe. Dzięki wykorzystaniu 
sztucznej inteligencji (AI) to moż-
liwe! Tym samym oszczędzacie 
Państwo swój czas i pieniądze, 
nie potrzebujecie dodatkowych 
pracowników, którzy będą zaj-
mować się aktualizacją treści na 
stronach www. 

• Angażującą komunikację z otocze-
niem i reklamę kierowaną  
do właściwych grup docelowych 
która sprawi, że w przyszłości 
zmieni się również profil Pań-
stwa klienta. Jeśli serwis będzie 

postrzegany jako w pełni profesjo-
nalny, prezentujący się jako klasa 
premium, pozwoli to na pozyska-
nie lepiej sytuowanych finanso-
wo klientów. 

• Klientów - konsumenci szukają 
warsztatów w swojej okolicy, ale 
jeśli nie mogą zadzwonić bezpo-
średnio ze strony internetowej, 
bo trzeba przepisać numer do 
telefonu – nie dzwonią. Nasz 
system pozwala na umieszczenie 
numeru telefonu i adresu e-mail 
na stronie www, profilu Facebook 
lub Google, po których kliknięciu, 
automatycznie zostanie wybra-
ny numer telefonu lub wysłana 
wiadomość e-mail.  

• Pełna automatyzacja, reklamy 
tworzą się same, a Państwa firmy 
prezentują się w Internecie bar-
dzo profesjonalnie! 

• Przewagę konkurencyjną. 
Jeśli skorzystacie Państwo z na-
szego systemu, to prawdopodobnie 
będziecie mieli najlepszą stronę 
www w Waszej okolicy! Będziecie 
bardziej widoczni w Internecie dla 
Waszych potencjalnych klientów.

Gotowe strony internetowe założone 
przez klientów podczas szkoleń, 

które odbyły się na przełomie IX/X br. 
Stworzenie nowoczesnej strony www 
zgodnej z najnowszymi algorytmami 

Googla oraz integracja strony z mediami 
społecznościowymi z pomocą eksperta 

 i konsultantów trwa zaledwie kilkanaście 
minut. Zapraszamy na kolejne spotkania 

już w styczniu!

– Aby przystąpić do Systemu AI, 
należy wziąć udział w szkoleniu, 
podczas którego pokazujemy naj-
nowsze trendy i techniki komunika-
cji z klientem, tłumaczymy, na czym 
polega automatyzacja w przygotowa-
niu treści i postów reklamowych. Do 
współpracy pozyskaliśmy znanego 
eksperta, Daniela Kędzierskiego - 
właściciela firmy FastTony, który 
zaprojektował i dopasował całe roz-
wiązanie na wyłączność dla klientów 
Inter Cars – mówi Joanna Król.

Na przełomie września i października 
br. przeprowadziliśmy kilkanaście 
szkoleń w różnych miastach Polski: 
Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni, Swarzę-
dzu, Gdańsku, Łomży, Siedlcach, Bia-
łymstoku, Katowicach, Rzeszowie oraz 
dwukrotnie w Centrum szkoleniowym 
w Czosnowie. Wiemy, że nasi klienci 
są bardzo zajęci w sezonie jesiennym, 
dlatego szkolenia odbyły się w różnych 
regionach kraju, po to, aby jak najwię-
cej klientów mogło spotkać się naszym 
ekspertem. W ten sposób  chcieliśmy 
być bliżej naszych Klientów.

Szkolenie podzielono na dwie części: 
merytoryczną, która wprowadziła 
słuchaczy w świat cyfrowych techno-
logii, a następnie w części praktycznej 
klienci sami lub z pomocą naszych 
konsultantów tworzyli konta na Face-
booku, wizytówki w Google MyBusi-
ness, konto Google Ads i finalnie gene-
rowali swoją nową stronę internetową. 
To wszystko już wkrótce spowoduje, 
że na przełomie listopada i grudnia 
klienci otrzymają cały ekosystem do 
budowania i utrwalania swojego wize-
runku w Internecie w bardzo profesjo-
nalny sposób. 

– Strony zostały zaprojektowane 
w najnowocześniejszym standar-
dzie dopasowanym do wymogów 
Googla, a treści branżowe publikowane 
na tych stronach będą generowały 
się w sposób automatyczny. Tych 
klientów, którzy jeszcze nie słyszeli 
o Systemie AI, serdecznie zapraszam 
na szkolenie już w styczniu 2020 roku, 
aby i oni mogli przygotować swoją 
firmę na nadchodzące zmiany w przy-
szłości – zachęca Joanna Król. 

Podczas tych szkoleń i rozmów 
z klientami pojawiało się wiele pytań 
i wątpliwości. Na wszystkie odpowia-
damy na stronie:

 intercars.fasttony.com/pl/
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Przykłady stron internetowych wygenerowanych  
w Systemie AI.

CZY STRONA BĘDZIE ZAREJESTROWANA 
W DOMENIE INTER CARS?
Nie, każda strona będzie znajdować się 
pod adresem domeny wskazanej przez 
użytkownika. Jeśli klient posiada już 
swoją stronę internetową z przypisanym 
do niej adresem, może wykorzystać go 
również jako adres docelowy nowej stro-
ny internetowej zbudowanej w oparciu 
o proponowany przez nas system. Na-
tomiast jeżeli klient nie posiada własnej 
domeny, nasi konsultanci pomogą mu 
z zakupem nowej, a do tego czasu, strona 
będzie czekała na domenie systemowej.

CZY WSZYSTKIE STRONY TWORZONE 
PRZEZ SYSTEM AI BĘDĄ WYGLĄDAŁY 
TAK SAMO
Strona każdego warsztatu będzie 
„skrojona” specjalnie dla niego, aby 
jak najlepiej eksponować zakres usług 
danego serwisu i w jak najpełniejszy 
sposób uwypuklać wszystkie jego mocne 
strony. System na podstawie informacji 
o warsztacie, danych kontaktowych, 
zakresie usług oraz specjalizacji stworzy 
stronę internetową zgodną z najnowszy-
mi standardami technicznymi i graficz-
nymi. Wiemy, jak ważna jest spójność 
marki, dlatego oprócz wyboru jednego 
z szablonów, system pozwoli na dowolny 
wybór kolorystyki, czcionek oraz zdjęć 
znajdujących się w galerii warsztatu. 
Ponadto strony www będą dostosowa-
ne do kolorystyki i standardów sieci Q 
SERVICE CASTROL, BOSCH SERVICE 
I PREMIO. Strony te będą bardzo dobrze 
pozycjonowane, responsywne, czyli 
dostosowane do wyświetlania nie tylko 
na komputerach stacjonarnych, ale i na 
urządzeniach mobilnych.  

CZY USŁUGA BĘDZIE OFEROWAŁA 
PROWADZENIE KAMPANII REKLAMO-
WYCH?
Dzięki bezpośredniej integracji strony in-
ternetowej z platformami Facebook oraz 
Google, system będzie w stanie stworzyć 
dedykowane kampanie reklamowe gene-
rujące ruch na stronę lub pozyskiwanie 
kontaktów, niewymagających wiedzy 
lub znajomości narzędzi reklamowych. 
Wystarczą podstawowe informacje jak 
rodzaj usługi, budżet i okres trwania 
promocji. Na sam koniec dzięki danym 
statystycznym w formie zagregowanej, 
system w jednym miejscu, w prosty 
i przejrzysty sposób odpowie na od-
wieczne pytania „Ilu klientów odwiedziło 
moją stronę?” lub „Ilu klientów skontak-
towało się ze mną dzięki tej reklamie?”.

CZY DZIĘKI STRONIE INTERNETOWEJ 
POZYSKAM NOWYCH KLIENTÓW?
Proponowany przez nas system umożli-
wia precyzyjne dotarcie do nowego typu 
klientów – używających przeglądarek 
internetowych oraz platform społecz-
nościowych. Od użytkowników inten-
sywnie korzystających ze smartfonów, 
dla których korzystanie z technologii 
cyfrowej to „chleb powszedni”, do osób 
korzystających sporadycznie, tylko i wy-
łącznie przez komputer. Dzięki naszemu 

systemowi stworzona dla Państwa stro-
na www oraz profile społecznościowe 
zaznaczają obecność Waszego warsztatu 
na cyfrowej mapie miasta lub regionu 
i pozwolą na kontakt z Wami większej 
liczbie klientów.

NIE ZNAM SIĘ NA MARKETINGU, 
W JAKI SPOSÓB INTER CARS MI PO-
MOŻE?
Idea całego przedsięwzięcia, które 
zrodziło się w Inter Cars, oparta jest na 
założeniu: niech profesjonaliści robią to, 
w czym są najlepsi! Leczenie oddajmy 
w ręce lekarzy, naprawę samochodów 
powierzmy mechanikom, a tworzeniem 
reklam i zdobywaniem nowych klientów 
niech zajmują się eksperci, którzy - 
wykorzystując nowoczesne technologie 
- zrobią to najlepiej na rynku! Takim 
rozwiązaniem będzie właśnie System AI!  

JA NIE MAM CZASU NA  
„INTERNETY”! JAK MAM SIĘ 
TYM ZAJMOWAĆ?
Stworzona razem z Inter Cars strona 
internetowa jest praktycznie bezobsłu-
gowa, co oznacza, że automatycznie, bez 
ingerencji z zewnątrz, tworzy artykuły 
czy posty na Facebooku. Wystarczy 
zaangażować się w praktyczną część 
szkolenia by starannie skonfigurować 
profil Państwa warsztatu w systemie, 
który sam stworzy stronę internetową 
oraz profil na Facebooku i Google, a także 
zapełni je treścią odpowiednią dla Pań-
stwa warsztatu. Należy mieć pod ręką 
logo serwisu oraz kilka ładnych, wyko-
nanych w wysokiej rozdzielczości zdjęć 
prezentujących Wasz biznes. O resztę 
zadba zautomatyzowany system!

JEŚLI NIE BĘDĘ UMIAŁ ODPOWIEDNIO 
SKONFIGUROWAĆ SWOJEJ STRONY 
W SYSTEMIE?
Każdy z klientów korzystających z syste-
mu będzie miał zapewnione wsparcie 
w postaci specjalnie dedykowanego 
pracownika - concierge, który przez sie-
dem dni w tygodniu będzie do Państwa 
dyspozycji i pomoże we wszystkich dzia-
łaniach związanych z obsługą narzędzia. 
Seria nowatorskich szkoleń z Systemu 
AI skierowana jest do właścicieli wszyst-
kich serwisów, nie tylko tych zrzeszo-
nych w sieciach serwisowych Inter Cars, 
choć te mogły przystąpić do szkolenie 
na preferencyjnych warunkach. Każde 
szkolenie składało się z części teore-
tycznej oraz praktycznej, podczas której 
klienci Inter Cars z pomocą trenera 
stworzyli swoją nową stronę interne-
towej i integrowali ją z Facebookiem 
i Googlem. Użytkownicy na konkret-
nych przykładach uczyli się procesów 
automatyzacji kampanii na Facebooku, 
a także konfiguracji Google Ads przy 
wykorzystaniu Systemu AI.  

Na początku przyszłego roku plano-
wana jest seria kolejnych spotkań, ich 
daty i lokalizacje już w grudniu znaleźć 
będzie można na stronie
www.intercars.com.pl/pl/osobo-
we/szkolenia/

Strony internetowe zostały dopasowane również dla 
członków sieci  Q Service Castrol, Bosch Service i Premio.

PRZYKŁADY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ  
PRZEZ KLIENTÓW:

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU I POZYSKANIA DOSTĘPU 
DO SYSTEMU AI DOSTRZEGŁO JUŻ WIELU KLIENTÓW INTER CARS

Sylwester Paluch  
Bosch Service Paluch,  
Miklesz
– Oferowane przez 
Inter Cars rozwiązanie to 
przyszłość naszej branży. 
Internet otacza nas z każ-
dej strony i wydaje się, że 
będzie nam towarzyszył 
zawsze i wszędzie, a jeśli chcemy w nim 
zaistnieć, musimy wzorować się na najlep-
szych rozwiązaniach. Samo szkolenie jest 
niezwykle ciekawe, dostarcza uczestnikom 
potężnej dawki wiedzy, ale jednocześnie, co 
warte podkreślenia, jest to wiedza przeka-
zana w bardzo łatwy i przystępny sposób. 
Z pełną odpowiedzialnością mogę rekomen-
dować to szkolenie kolegom z branży, bo 
mam świadomość, że droga obrana przez 
Inter Cars zmierza w dobrym kierunku. 

Mateusz Pompowski 
Auto Franpol Leszek Wiśniewski  
Wrocław
– Szkolenie i zdobyta na 
nim wiedza będą niezwy-
kle przydatne w mojej 
codziennej pracy, bo choć 
staram się być na bieżąco 
z nowymi technologiami, 
wiem, że uzupełnienie wiedzy bezpośred-
nio od ekspertów jest na wagę złota. Mamy 
gotową własną stronę serwisu, ale wciąż 
pracujemy nad jej rozwojem, a alternatywa, 
którą otrzymaliśmy dziś od Inter Cars, jest 
dla nas bardzo interesująca. 

Robert Danielak 
EREM Serwis,  
Mińsk Mazowiecki
– Jeżeli są jeszcze 
na rynku firmy, które 
zastanawiają się na tym, 
czy takie narzędzia jak 
Facebook, Instagram czy 
dobrze spozycjonowana 
strona internetowa są potrzebne, to z pewno-
ścią są one daleko za konkurencją. Wszyscy 
zdają sobie przecież sprawę, że bez nich nie 
można myśleć o podbiciu rynku, ani nawet 
o prawidłowym funkcjonowaniu bizne-
su. Pomysł na zintegrowanie wszystkich 
najważniejszych działań w ramach jednego 
systemu jest znakomitym rozwiązaniem, 
a samo szkolenie było świetną nauką 
pokazującą możliwość i potencjał narzę-
dzia. Mam nadzieję, że tych szkoleń będzie 
w przyszłości znacznie więcej, a cały sys-
tem będzie rozwijał się bardzo dynamicznie.

Piotr Koseski 
Monkey Garage, Reguły
– Wziąłem udział w szkole-
niu, żeby poszerzyć swoją 
wiedzę na temat szeroko 
pojętego marketingu 
internetowego, ponieważ 
obecnie bez Internetu 
nie jesteśmy w stanie 
pozyskiwać nowych klientów, budować 
marki czy pozyskiwać opinii na swój temat. 
Teoretycznie wszystko to jest oczywiście 
możliwe, ale bez Internetu bardzo trudne do 
zrealizowania. 

Iwona Kornatko  
Morela Serwis samochodowy, 
Łomianki 
– Szkolenie jest niezwykle 
ciekawe nawet dla osób, 
które już mają swój fanpage 
na Facebooku czy dobrze 
spozycjonowaną stronę internetową. Dostar-
cza ono wiedzy o nowych narzędziach, które 
– mam nadzieję – po wdrożeniu w życie 
pozwolą nam być krok przed innymi serwi-
sami. Prowadzący przekazali uczestnikom 
bardzo dużo wiedzy na temat prowadzenia 
fanpage’a i wskazali sposoby do pozyskania 
w Internecie nowych klientów. 

Emilia Chibowska 
Diesel Chibowski, Łosice 
– Szkolenie było bardzo 
interesujące, dowiedziałam 
się na nim wielu ciekawych 
rzeczy, z istnienia których 
nie zdawałam sobie nawet 
wcześniej sprawy. Do tej 
pory mieliśmy jako warsztat swoją stronę 
internetową i fanpage na Facebooku, ale po 
szkoleniu już wiem, że to jest bardzo mało 
w porównaniu do możliwości narzędzia, 
które otrzymaliśmy i przy pomocy którego 
będziemy mogli właściwie zarządzać 
reklamami naszej firmy. Wierzę, że dzięki 
wprowadzonym przez Inter Cars rozwiąza-
niom będziemy najlepsi w mieście! 

Rafał Bichta  
Auto Serwis Bighand, Radzyń Podlaski 
– Miałem przyjemność 
uczestniczyć w organizowa-
nym przez Inter Cars szkole-
niu, dotyczącym nowocze-
snych form promocji swojej 
firmy w oparciu o Facebooka 
i Google. Podczas szkolenia zapoznaliśmy 
się z sześcioma narzędziami, które umożli-
wią nam lepsze  funkcjonowanie na rynku 
i łatwiejsze wyszukiwanie w nim nowych 
klientów, dzięki którym nasza firma szybciej 
się rozwinie i będzie lepiej postrzegana nie 
tylko w przestrzeni Internetu.  

Daniel Kędzierski
CEO FastTony

Szkoleniowiec Inter Cars. CEO FastTony.
es, narzędzia, które pomaga tworzyć 
skuteczne kampanie na Facebooku, 
optymalizować czas pracy, automatyzo-
wać procesy poprzez autorskie rozwią-
zania oraz liczne integracje z systema-
mi zewnętrznymi. Odpowiada za wizję 
produktu, zdobywanie nowych rynków 
oraz dystrybucję. Przedsiębiorca z czter-
nastoletnim doświadczeniem. Tworzył 
strategie biznesowe i marketingowe, 
a z jego rozwiązań technologicznych 
korzystały firmy takie jak: T-Mobile, DDB 
Tribal, McDonald’s, Starcom. Prelegent 
największych krajowych i międzyna-
rodowych konferencji. Prowadzi stałą 
rubrykę o technologii reklamowej w eko-
systemie Facebook w Magazynie Online 
Marketing. Dla Inter Cars zaprojektował 
i zaprogramował narzędzie do  genero-
wania stron internetowych i dystrybucji 
kontentu przy wykorzystaniu sztucznej 
inteligencji (AI). System ten umożliwia 
również tworzenie kampanii reklamo-
wych w mediach społecznościowych. 
Twórca ultranowoczesnego Systemu 
AI jakiego na polskim rynku jeszcze 
nie było!

Za przekazanie wiedzy użytkownikom 
podczas wszystkich szkoleń odpowiadał  
Daniel Kędzierski, pomysłodawca i za-
łożyciel FastTony.es. W trakcie spotkań 
pokazywał od praktycznej strony jak 
sprawnie można zbudować profesjo-
nalną stronę internetową zintegrowaną 
z Facebookiem i Google. Oprócz tego 
tłumaczył jak sprawić, żeby Facebook 
praktycznie bez ingerencji użytkowni-
ka, pracował na potrzeby serwisu, jak 
„zaczarować” Google, żeby dzięki niemu 
zarabiać, jak walczyć ze złymi opiniami 
w Internecie i jak odpowiadać użytkow-
nikom na hejt i pochwały.

Na kolejną serię szkoleń zapraszamy już 
w styczniu 2020. Informacje o terminach 
i możliwościach przystąpienia do Syste-
mu AI podamy w grudniu na

 intercars.fasttony.com/pl/

Ultranowoczesny System AI wspierają: 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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POTWORY 
OKIEŁZNANE

Dwa z ośmiu wydarzeń Inter Cars Supercar 
Club dedykowane były klientom z rynku 
agro oraz autobus. Odbyły się one w dnach 
7-8 października oraz 12-13 października 
i były zwieńczeniem całej akcji, przygoto-
wanej przez największego dystrybutora 
części samochodowych w Polsce. Klienci, 
którzy wzięli w nich udział zostali nagro-
dzeni za trud i zaangażowanie, a w zamian 

mieli do własnej dyspozycji flotę najpięk-
niejszych aut na świecie.
 
- Event z supercarami to dla mnie niezwy-
kłe doświadczenie. Dwa dni za kierownicą 
tych pięknych aut, możliwość jazdy cieka-
wymi trasami z całą masą wspaniałych 
widoków to coś, o czym będę pamiętał 
bardzo długo. Nie będzie przesadą, jeśli 

powiem, że to spełnienie jednego z moich 
motoryzacyjnych marzeń – mówił bezpo-
średnio po wyjściu z Bentleya Continental 
GT New jeden z uczestników wydarzenia. 

Różnorodność tras, którymi podróżo-
wali uczestnicy, prowadząc auta z floty 
Supercar Club, była niezwykle duża. Ca-
łość skomponowana została tak, aby jak 
najpełniej wpisywać się w filozofię Gran 
Tourismo, były więc zarówno długie odcin-
ki prostych, podczas których można było 
poczuć choć część możliwości drzemią-
cych pod maską, jak i sekwencje najeżone 
zakrętami. 
Poszczególne odcinki zaplanowane zo-
stały w zróżnicowanym tempie, by poczuć 
moc supercarów, i radość płynącą z jazdy 
oraz możliwości podziwiania pięknych 
sudeckich widoków. 

Pętle, po których jeździli uczestnicy Inter 
Cars Supercar Club, zlokalizowane zostały 
na południu Polski. Podczas dwóch dni jaz-
dy zmierzyli się oni z trasami w okolicach 
Świeradowa, Szklarskiej Poręby i Jakuszyc, 
podziwiali też piękne kręte drogi w Karko-
noskim Parku Narodowym, Rudawskim 
Parku Krajobrazowym czy Parku Krajo-
brazowym Doliny Bobru. Bazą wypadową 
całego przedsięwzięcia był z kolei malow-
niczo położony, elegancki Pałac Wojanów. 

Partnerami poszczególnych spotkań były 
firmy Goodyear, Continental, Exide Tech-
nologies, Texa i Castrol. Wszystkim part-
nerom dziękujemy za wspaniałą zabawę 
i atmosferę oraz pomoc w organizacji Inter 
Cars Supercar Club. 

NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA 
I PAŹDZIERNIKA PAŁAC WOJANÓW NA 
TRZY TYGODNIE ZMIENIŁ SIĘ W BAZĘ 

WYPADOWĄ SUPERCAR CLUB. 
WŁAŚNIE W TYM MIEJSCU NOCOWALI WSZYSCY 

UCZESTNICY AKCJI, ZORGANIZOWANEJ WSPÓLNIE 
Z PARTNERAMI INTER CARS. 

ZOBACZ RELACJĘ WIDEO 
Z INTER CARS SUPERCAR CLUB

Youtube/user/GrupaInterCarsSA
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W ramach cyklu zorganizowano sześć 
zawodów eliminacyjnych, w których 
wzięło udział ponad 150 osób. Odbyły się 
one na łowiskach dolnośląskich w okre-
sie od maja do października. Łowiska 
dobrano tak, by każda filia mogła zaprosić 
na zawody swoich klientów. W zawo-
dach eliminacyjnych dopuszczona była 
wyłącznie metoda spławikowa. Łowiono 
jedną wędką, a wszystkie złowione ryby 
musiały być przetrzymywane w mięk-
kich siatkach na obręczach i po zważeniu 
w dobrej kondycji wracały z powrotem do 
wody. Główną zdobyczą wędkarzy były 
karpie, płocie, leszcze, karasie, a na jed-
nym z łowisk nawet sumiki karłowate. Po 
zawodach uczestnicy spotykali się przy 
grillu i jeszcze przez kilka godzin biesia-
dowali w wędkarskiej atmosferze. 

O zwycięstwie decydowała największa 
waga złowionych ryb. W każdych zawo-
dach eliminacyjnych pięciu wędkarzy 
z najlepszych wynikiem otrzymywało 
zaproszenie na imprezę finałową. Ten 
odbył 21 października. Wzięło w nim 
udział 30 wędkarzy – laureatów zawo-
dów eliminacyjnych. Łowiskiem był 
staw w Chościszowicach koło Bole-
sławca. Warunki do wędkowania były 
bardzo trudne – susza spowodowała, że 
w niektórych stanowiskach głębokość 
nie przekraczała 40 cm! Mimo to złowio-
no kilkanaście karpi. Były też karasie, 
wzdręgi, płocie i kilka linów. Na zwy-
cięzców czekały zaproszenia na wyjazd 
do Danii. Otrzymali je wędkarze, których 
złowione ryby ważyły najwięcej. Jedno 
zaproszenie zostało rozlosowane pomię-
dzy uczestnikami.

INTER CARS W DANII
Wyjazd do Danii odbył się w dniach 8-12 
października. Łowiskiem była malow-
niczo wijąca się po depresjach Jutlandii 
Zachodniej rzeka Skjern, na odcinku 
w okolicach miasteczka Borris. Łowi-
sko to słynie w całej Europie z połowu 
łososi atlantyckich, które każdego roku 
wpływają do rzeki na tarło z Morza 
Północnego. Ryby tego gatunku są nie-
zwykle silne i waleczne, a ich złowienie 
dostarcza tak wielu emocji, że na zawsze 
pozostaje w pamięci wędkarzy.
 
Łososie łowi się metodami spinningo-
wą i muchową. Uczestnicy wyjazdu 
postawili na spinning. Stosowali głów-
nie woblery. Przez 4 dni dzielnie ma-
szerowali wzdłuż Skjern i polowali na 
wymarzonego łososia. Nie było to łatwe, 
ponieważ łososie w słodkiej wodzie 
zaprzestają żerowania i aby skłonić je do 
uderzenia w przynętę, trzeba je po pro-
stu zdenerwować. Albo agresywną pracą 
przynęty i techniką jej prowadzenia, 
albo jaskrawym kolorem wabika. Przez 
4 dni spinningowania wędkarze złowili 
9 łososi. Największą rybą był samiec 
o długości 102 cm i wadze około 10 kg. 
Pozostałe ryby mierzyły od 80 do 92 cm. 
Największa sztuka, jak zwykle, pozo-
stała w wodzie. Po niemal godzinnym 
holu spięła się przy samym brzegu. Był 
nią potężny samiec o długości znacznie 
przekraczającej 100 cm. 

Wszystkie złowione ryby – zgodnie z re-
gulaminem łowiska – wróciły z powro-
tem do wody. Ale jak podkreślali uczest-
nicy wyjazdu najwięcej emocji dawało 

samo polowanie i walka ze złowioną 
zdobyczą w rwącym nurcie rzeki Skjern. 
Zwrócenie wolności pokonanemu łoso-
siowi stanowiło wspaniałe ukoronowa-
nie udanego połowu i całego wyjazdu, 
który – w opinii wszystkich uczestni-
ków – był tak udany, że już zadeklaro-
wali chęć uczestnictwa w kolejnej edycji 
akcji „Na ryby z Inter Cars”. 
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W 2019 ROKU GRUPA INTER CARS WROCŁAW 
ZAINICJOWAŁA CIEKAWY PROJEKT INTEGRACJI 
ZE SWOIMI KLIENTAMI. ZAPROSIŁA ONA KLIENTÓW-
WĘDKARZY NA CYKL ZAWODÓW, KTÓRYCH 
UKORONOWANIEM BYŁ WYJAZD ZWYCIĘZCÓW NA POŁÓW 
ŁOSOSI ATLANTYCKICH DO DANII.

NA RYBY 
Z INTER CARS

19

Sędzią głównym całego cyklu 
zawodów oraz przewodnikiem po 
Skjern był Jacek Stępień, wielokrotny 
mistrz świata i Polski w wędkarstwie 
spinningowym, a także trener 
Spinningowej Kadry Narodowej. Każde 
zawody rozpoczynała odprawa, na której 
przypominano zasady wędkowania. 
Po niej wędkarze losowali stanowisko. 
Warto podkreślić, że mimo rekreacyjno-
integracyjnego charakteru całego cyklu 
zawodów, zastosowano w nich zasady 
wędkowania sportowego właściwe dla 
imprez najwyższej rangi w kraju. 



POLECIELI ZEPPELINEM
OD CZERWCA DO WRZEŚNIA BR. PRZEDSTAWICIELSTWO FIRMY ZF AFTERMARKET 
W POLSCE WRAZ Z INTER CARS S.A ZORGANIZOWAŁO AKCJĘ PROMOCYJNĄ DEDYKOWANĄ 
WYBRANYM KLIENTOM Z RYNKU CIĘŻAROWEGO I AUTOBUSOWEGO, W KTÓREJ GŁÓWNĄ 
NAGRODĄ BYŁO ZAPROSZENIE NA WYJAZD DO FABRYKI SKRZYŃ BIEGÓW KONCERNU ZF 
W MIEŚCIE FRIEDRICHSHAFEN NAD JEZIOREM BODEŃSKIM.

18 klientów Inter Cars SA – oficjalnego dys-
trybutora części do skrzyń biegów produkcji 
ZF do pojazdów ciężarowych, którzy zreali-
zowali indywidualny plan zakupowy, a także 
wykazali się największymi wzrostami w za-
kupach, wzięło udział w wycieczce organizo-
wanej w dniach 15-18 października br.
Plan wycieczki obejmował zwiedzanie fabry-
ki ze szczególnym uwzględnieniem portfolio 
produktów skierowanych do pojazdów użyt-
kowych. Klienci mogli samodzielnie spraw-

dzić zalety tych rozwiązań na zamkniętym 
torze w ciężkich 40-tonowych zestawach 
ciągników siodłowych z naczepami. 
W agendzie spotkania nie mogło zabraknąć 
miejsca na moduł poświęcony rozwiąza-
niom przyszłości, w tym m. in. rozwoju 
technologii dotyczących wydajności, bezpie-
czeństwa, autonomicznej jazdy, e-mobilności 
i digitalizacji. 
W planie wyjazdu znalazło się również zwie-
dzanie hangaru produkcyjno-postojowego 
sterowców Zeppelin. To właśnie tutaj, nad 
jeziorem Bodeńskim, przeprowadzony zo-
stał pierwszy udany lot sterowca, a dorobek 
naukowy jego wynalazcy – Ferdynanda von 
Zeppelina – uważany jest za punkt wyjścia 
dla narodzin całego przemysłu w rejonie 
Friedrichshafen, który do dziś jest z dumą 
kontynuowany przez koncern ZF. Punktem 
kulminacyjnym wizyty był półgodzinny lot 
widokowy, który dzięki wspaniałym kra-
jobrazom ze współczesnego sterowca i at-
mosferze z pewnością pozostanie na długo 
w pamięci gości.
Oprócz informacji produktowych uczestnicy 
wycieczki w towarzystwie przewodnika 
odwiedzili między innymi Park Olimpijski 
oraz Plac Mariacki w Monachium. 

Na mapie wycieczki znalazła się również wi-
zyta w muzeum bawarskiego koncernu mo-
toryzacyjnego BMW Welt. Warto podkreślić, 
że jest to jeden z najściślej współpracujących 
producentów samochodów, w którego każ-
dym modelu można znaleźć układy, części 
i technologie dostarczane przez koncern ZF.
Jako że nasze spotkanie odbywało się w paź-
dzierniku, na zakończenie wyjazdu została 
zorganizowana kolacja w stylu Oktoberfest. 
Podczas kolacji goście mieli okazję poznać 
lokalne tradycje, w  tym m.in. spektakularny 
rytuał otwierania beczek. 
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Klienci zostali podzieleni na trzy grupy, 
a każda z nich zabiega o bilet w inne 
miejsce na świecie. Przed nami jeszcze 
miesiąc akcji, a więc jest jeszcze czas, 
aby plany zakupowe uczestników skraca-
ły dystans między nimi a podróżą.
Na razie wszyscy są jeszcze w grze, 
a my udajmy się w podróż… palcem po 
mapie, aby zobaczyć, o co toczy się gra. 
Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, 
że budzimy się w Polsce w lutym 2020 r. 
Jest zima. Temperatura na dworze waha 
się między -2, a +2°C, wilgotność powie-
trza na poziomie 20%, długość dnia to 
około 10,5 godziny. Dzień jak co dzień, 
trzeba wstać, iść do pracy, zrobić zakupy, 
obejrzeć ulubiony film i przewrócić kart-
kę w kalendarzu. A co jeśli Twój dzień 
może wyglądać inaczej?
Właśnie wysiadłeś z samolotu. Przelecia-
łeś prawie 9 000 km na południe i jesteś 
po drugiej stronie równika. Daleko za 
sobą zostawiłeś Europę, Arabię Saudyj-
ską i wysiadasz z ekskluzywnych linii 
Emirates na wyspie Oceanu Indyjskiego, 
gdzieś na wysokości Zimbabwe. Zapowia-
da się piękny dzień. Odpoczniesz w pię-
ciogwiazdkowym hotelu, a potem udasz 
się na jedną z wielu wspaniałych wycie-
czek po wyspie zwanej rajem. Czeka cię 
piękny i fascynujący dzień na Mauritiu-
sie, z temperaturą ok 30°C, wilgotnością 
15% i atrakcjami oraz widokami, jakie 
będziesz wspominał przez lata. 
A teraz znów wróćmy do kraju. Druga po-
łowa marca, początek wiosny. Temperatu-
ry wahają się pomiędzy 2, a 8° Celsjusza… 
A może wolałbyś taką scenę? Poranek 
w hotelowych wnętrzach w Kapsztadzie. 
Zapowiada się upalny afrykański dzień, 

a na Ciebie czekają atrakcje związane 
z safari, dniem na plaży lub wizytą na 
Boulders Beach, czyli w miejscu, gdzie 
pojawiają się pingwiny. RPA to południo-
wy kraniec Afryki, ponad 3000 km za 
równikiem, kraj piękny, ciekawy i w feno-
menalny sposób łączący naturę i techno-
logiczny rozwój.
W drugiej połowie kwietnia na najwytr-
walszych czeka kolejna podróż. Gdy my 
będziemy powoli przyzwyczajać się do 
wiosennych promieni słońca i cieszyć 
z 10-15° C na dworze, laureaci Dookoła 
Świata udadzą się na 9-dniowy pobyt na 
wyspę Bali. 11 000 km od domu i tylko 
1400 km od wybrzeży Australii. 32 stopnie 
ciepła, umiarkowana wilgotność i dziewi-
cza zieleń pól ryżowych przyprawią o za-
chwyt największych malkontentów. 
Na koniec, gdy my będziemy trzymać 
kciuki za pogodę na majówkę na polskich 
Mazurach, zwycięzcy akcji Dookoła Świa-
ta będą pakowali walizki w oczekiwaniu 
na wylot do Ameryki Południowej, gdzie 
w Rio de Janeiro odkryją piękno i sponta-
niczność brazylijskiego temperamentu. 
Tam gorącego słońca i radości nigdy nie 
brakuje. Piękne widoki, ciekawe wyciecz-
ki i atrakcje, relaks oraz zabawa czekają 
na tych, którzy jeszcze przez miesiąc po-
walczą o wzrost realizacji swoich planów.
Anita Desai, indyjska pisarka trzykrotnie 
nominowana do nagrody Bookera, powie-
działa kiedyś, że każde miejsce, w które 
się udajemy, staje się częścią nas samych. 
Powalcz więc o wycieczki do Brazylii, 
Bali, RPA i na Mauritius, przywieź  stam-
tąd wspaniałe wspomnienia i zostaw tam 
kawałek siebie. 

NA POCZĄTKU ROKU INTER CARS OGŁOSIŁ WIELKĄ AKCJĘ 
PROMOCYJNĄ, SKIEROWANĄ DO WYBRANYCH GRUP KLIENTÓW. 
JEJ ZASADY BYŁY PROSTE. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW OTRZYMAŁ 
INDYWIDUALNY PLAN ZAKUPOWY, KTÓRY POWINIEN WYKONAĆ 
DO 31 GRUDNIA 2019 R. CI, KTÓRYM DO TEGO CZASU UDA SIĘ 
ZREALIZOWAĆ ZAŁOŻONY PLAN, STANĄ SIĘ LAUREATAMI 
I OTRZYMAJĄ OD INTER CARS RABAT NA JEDNOOSOBOWĄ 
WYCIECZKĘ MARZEŃ. 

NIE TYLKO 
PALCEM 
PO MAPIE 

WIĘCEJ ZDJĘĆ 
ZE WSZYSTKICH 
KIERUNKÓW SZUKAJ NA

www.intercars.com.pl/dookolaswiata/
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Arystoteles powiedział kiedyś, że dążąc 
do sukcesu po pierwsze należy jasno 
zdefiniować cel, po drugie zdobyć po-
trzebne zasoby dojścia do niego i po 
trzecie skierować je wszystkie na osią-
gnięcie założonego celu. 
Z ostatnim dniem września Inter Cars 
zakończył akcję Express Klub i pod-
sumował „arystotelesowskie zasoby”, 
wyłaniając laureatów, czyli tych, którzy 
otrzymają nagrody. Ci, którym tym ra-
zem nie udało się znaleźć w gronie zwy-
cięzców, nie powinni jednak załamywać 
rąk. Inter Cars jest bowiem firmą, która 
chętnie nagradza swoich klientów, orga-
nizując dla nich liczne promocje i kon-
kursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 
Kolejne szanse na zostanie laureatem 
już niebawem. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy wzięli udział w promocji Express 
Klub. Kierując się radami jednego z naj-
słynniejszych greckich filozofów, sami 
wytyczyli oni sobie jasny cel, wytrwale 
dążyli do jego osiągnięcia i w konse-
kwencji zrealizowali go w całości lub 
części, wyposażając się w doświadcze-
nie potrzebne w następnych promo-
cjach. 

Niektórzy zapytaliby czy było warto? 
Niech każdy zdecyduje sam, ważąc war-
tości materialne i biznesowe nagrody, 
o którą toczyła się gra. 
Już w grudniu, gdy w Polsce, podczas 
zimowych, krótkich dni będziemy 
z utęsknieniem wypatrywać każdego 
promienia słońca, laureaci Express 
Klubu będą cieszyli się pogodą Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. W jednym 
z najbardziej luksusowych miast świata, 
Dubaju, odkryją zakamarki tradycyjnej 
Arabii, pustynnej przyrody i zobaczą 
najbardziej niezwykłe miasto świata. 
Dreszcze emocji podczas samochodo-
wych, pustynnych wypraw, arabska 
kuchnia, piękne widoki i miasto rekor-
dów Guinnessa to tylko przystawka, za-
powiadająca ekskluzywne i fascynujące 
menu przygotowane przez Inter Cars dla 
swoich klientów.
Jeszcze raz gratulujemy, szczególnie 
tym, którym udało się zdobyć laur zwy-
cięstwa i zapraszamy już w następnym 
numerze do przeczytania relacji z podró-
ży naszych klientów do Dubaju.
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EXPRESS 
KLUBU
LAUREACI

WYŁONIENI!

RELACJA WIDEO Z WYJAZDU 
DO DUBAJU JUŻ NIEBAWEM NA

Youtube/user/GrupaInterCarsSA
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WŚRÓD INDIAN ZNANE JEST PRZYSŁOWIE: 
- KIEDY WYCIĘTE ZOSTANIE OSTATNIE DRZEWO, 

OSTATNIA RZEKA ZOSTANIE ZATRUTA 
I ZGINIE OSTATNIA RYBA – ODKRYJEMY, 

ŻE NIE MOŻNA JEŚĆ PIENIĘDZY.

DZIAŁALNOŚĆ
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Inter Cars to firma, która nigdy nie ucieka od 
odpowiedzialności, stara się nie tylko funk-
cjonować zgodnie z zasadami ekologii, ale 
również, poprzez swoje działania wewnętrz-
ne i zewnętrzne, promuje zachowania „eko” 
wśród pracowników i klientów.

Zarówno rynek samochodowy, jak i części 
zamiennych, obarczone są wyjątkowo dużą 
odpowiedzialnością społeczną za stan po-
wietrza i produkcję zanieczyszczeń. Zobo-
wiązuje to do szeroko zakrojonych praktyk 
proekologicznych. Świadomość społeczna 
na temat wpływu rozwoju cywilizacji, tech-
nologii i motoryzacji na ekosystem skłania 
biznes do działań, które w swoich założe-
niach nie mogą pomijać troski o środowisko 
naturalne. Inter Cars nie tylko nie stanowi tu 
wyjątku, ale idzie o krok dalej.

Dbając o to, aby inicjatywa szerzenia 
świadomości proekologicznej miała jak 
największy zasięg, Inter Cars prężnie dzia-
ła w ramach projektu Bio Service. Jest to 
program, którego hasło przewodnie brzmi: 
warsztat przyjazny środowisku. Skupia 
się on na zgodnej z prawem organizacji 
kompleksowego odbioru odpadów warsz-
tatowych, takich jak oleje przepracowane, 
filtry oleju i powietrza, płyny hamulcowe 
i chłodnicowce, opakowania ciśnieniowe, 
czyściwa, elementy z tworzywa sztuczne-
go, zużyte świetlówki i sprzęt elektronicz-
ny czy akumulatory. Szerzenie kultury 
proekologicznej wśród małych, średnich 
i dużych firm to proces, w konsekwencji 
którego zyskuje nie tylko środowisko, ale 
również przedsiębiorca.

Bio Service to program, który wspiera 
klientów zarówno merytorycznie, jak 
i praktycznie w prawidłowym gospo-
darowaniu odpadami. Zapewnia dostęp 

do  osób wykwalifikowanych w zakresie 
ochrony środowiska. Doradza i wspomaga 
warsztaty na etapie uzyskiwania pozwoleń 
na wytwarzanie odpadów, gromadzenia 
i oznakowania miejsc ich składowania oraz 
pośredniczy w ich odbiorze, utylizacji lub 
recyklingu. Właściciele warsztatów mogą 
również liczyć na pomoc w kwestii wypeł-
niania wymaganych prawem sprawozdań 
do Marszałka Województwa i wystawiania 
Kart Przekazywania Odpadów. Działa-
nia programu skupiają się poza tym na 
przypominaniu warsztatom o obowiązku 
rejestracji w BDO, czyli bazie danych zawie-
rającej informacje zarówno o produktach, 
jak i podmiotach, podlegających gospodarce 
odpadami. Od stycznia 2020 r. do systemu 
zostaną wprowadzone dodatkowe moduły: 
ewidencji i sprawozdawczości oraz obowią-
zek mówiący o tym, że Ci którzy nie będą 
figurowali w Rejestrach BDO nie będą mieli 
możliwości odebrania  odpadów.

Inter Cars, promując ścieżkę ekologicznego 
biznesu, stworzył programy dedykowane 
konkretnym produktom. Tak np. za każdy 
kilogram zużytych akumulatorów, klienci 
otrzymują środki w postaci Premii Cash, 
które z kolei przekładają się na rabaty. 
W przypadku złomu, jeśli produkt zostanie 
zakupiony w Inter Cars, klient otrzymuje 
zwrot kosztów złomownia w postaci punk-
tów Premii Cash. Na stronie 

 www.skuprdzeni.pl funkcjonuje natomiast 
nowatorski projekt odkupu używanych 
części samochodowych (rdzeni), które 
spełniają kryteria przyjęcia, opracowane 
przez firmę LAUBER.

Mówiąc o ekologii, nie można jednak 
ograniczyć się wyłącznie do tematyki 
utylizacji odpadów. To również, albo może 
przede wszystkim, całościowe działania 
wyznaczające koegzystencję cywilizacji 
i środowiska, ich wzajemne przenikanie 
i oddziaływanie. Zarówno to, jak funkcjo-

nują same warsztaty: czy serwisują swój 
sprzęt, czy monitorują zużycie prądu, jak 
ogrzewają budynki, a nawet jak budowane 
czy ocieplane są same obiekty, ma wpływ 
na nasze środowisko.

Inter Cars to firma, której działalność zwią-
zana jest bezpośrednio z rynkiem części 
samochodowych, ale za cel postawiła sobie 
również edukowanie tegoż segmentu. Kim 
byłby jednak nauczyciel, który poucza, a nie 
stanowi przykładu? Inter Cars zaczął więc 
od siebie i na bazie swoich doświadczeń 
oraz problemów, z jakimi borykał się na 
przestrzeni wielu lat działalności, poprzez 
wewnętrzne działania, pokazuje, jak być 
firmą, dbającą o środowisko.

Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju 
ILS, należące do Grupy Kapitałowej Inter 
Cars, otrzymało w 2016 r. wyróżnienie 
w konkursie Environmental Prize za inno-
wacyjne i wzorowe działania podejmowane 
na rzecz ochrony środowiska. Poza działa-
niami wprost proekologicznymi, za które 
spółka została wyróżniona, jury podkreśliło, 
iż godne naśladowania są również starania, 
jakie firma podejmuje na rzecz poprawy 
świadomości pracowników, prowadząc dla 
nich szkolenia i warsztaty. Innym aspektem 
działań wewnętrznych, które w pośredni 
sposób przełożyły się na uznanie Spółki 
ILS za firmę nowoczesną i ekologiczną było 
wprowadzenie programów skupiających się  
na poprawie warunków socjalnych pra-
cowników. Uznano bowiem, iż w ten sposób 
rozszerza się ich wiedza na temat troski 
o środowisko.

Ekologia w dzisiejszych czasach stała się 
tematem modnym i wizerunkowym. Inter 
Cars stara się zarówno swoimi działaniami, 
jak i szkoleniami pokazać, że ten temat to 
również wyzwanie, które może dawać wiele 
satysfakcji i korzyści firmom, jeśli tylko nie 
są to działania fantomowe.

DAL(EKO) WZROCZNA

INTER CARS: 
używa wielorazowych opakowań do przewozu towarów wewnątrz sieci Inter Cars, minimalizuje potrzebę używania 
opakowań kartonowych, opakowania (kartony, folie), w których otrzymuje towary od dostawców sortuje, prasuje 
i przekazuje do recyklingu, biura i magazyny zaopatruje w oświetlenie LED z czujnikami ruchu, co umożliwia 
oszczędzanie energii elektrycznej, wszystkie łazienki wyposaża w dozowniki środków czystości i podajniki 
ręczników bawełnianych w rolce, co oszczędza zużycie prądu, niwelując do zera zużycie papierowych ręczników, 
a tym samym znacząco ogranicza ilość śmieci, dba, aby maszyny i urządzenia były terminowo i we właściwy sposób 
serwisowane, naprawiane i czyszczone, co zapobiega awariom i wyciekom, skrupulatnie przestrzega i przypomina 
klientom jak prowadzić sprawozdawczość środowiskową, czyli ewidencję dotyczącą odpadów, opłat środowiskowych 
i produktowych oraz jak uzyskać odpowiednie pozwolenia i decyzje z zakresu ochrony środowiska.
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Z OSTATNIM DNIEM WAKACJI KOŃCA DOBIEGŁA AKCJA PROMOCYJNA INTER CARS, 
W KTÓREJ O CENNE NAGRODY WALCZYLI ZARÓWNO WŁAŚCICIELE WARSZTATÓW 
ZRZESZONYCH W SIECIACH SERWISOWYCH, JAK I KLIENCI BEZPOŚREDNIO 
KORZYSTAJĄCY Z USŁUG TYCHŻE SERWISÓW. 

LOTERIA SIECIOWA 

Założenie akcji było niezwykle pro-
ste: klienci, którzy dokonali zakupu 
w warsztatach zrzeszonych w sieciach 
Inter Cars (w serwisach dla samochodów 
osobowych na kwotę co najmniej 500 zł, 
a w warsztatach ciężarowych na 1000 zł), 
otrzymywali kod uprawniający do wzię-
cia udziału w loterii. Wysyłając go SMS-
-em lub za pośrednictwem dedykowanej 
akcji strony internetowej, zgłaszali swój 
udział w loterii, w której nagrodami były 
karty przedpłacone o wartości od 250 do 
2000 zł. 
 
Im większa liczba klientów danego 
warsztatu zarejestrowała się w loterii, 
tym większe szanse na wygraną miał 
także sam serwis. Aby znaleźć się 
w gronie laureatów, serwisy musiały 
jednak nie tylko zachęcać swoich klien-
tów do wzięcia udziału w loterii, ale 
samemu także zrealizować minimalny 
próg zakupowy. Dopiero wówczas mo-
gły zostać uwzględnione w rankingu 
końcowym. Serwisy walczyły o rów-
nie cenne nagrody: rabaty na zakup 
urządzeń wyposażenia warsztatowego 
w wysokości do 250 do 2000 zł w przy-
padku serwisów osobowych i od 500 
do 2000 zł dla warsztatów pojazdów 
użytkowych. 

Znamy już zwycięzców akcji! Wszy-
scy oni – zarówno warsztaty, jak i ich 
klienci – zostali poinformowani o wy-
granej. W konkursie sieciowym łącznie 
wzięło udział 268 warsztatów, w tym 
221  z rynku osobowego oraz 47 serwi-
sów ciężarowych. Z kolei w Loterii Sie-
ciowej zarejestrowało się ponad 
1000 klientów! 894 z nich zrobiło zaku-
py w warsztatach osobowych, 

a 257 w serwisach ciężarowych. 5 wrze-
śnia do każdego triumfatora akcji, który 
zdobył kartę przedpłaconą, wysłany zo-
stał SMS z informacją o wygranej. Zgod-
nie z zawartym w nim komunikatem, 
laureaci zobowiązani byli odesłać do 
organizatora stosowne oświadczenie. 

Z kolei warsztaty, które triumfowały 
w konkursie sieciowym, chcąc zreali-
zować swoją nagrodę, musiały dokonać 
zakupu dowolnego urządzenia wypo-
sażenia warsztatowego dostępnego 
w ofercie Inter Cars, o wartości prze-
wyższającej co najmniej o 1 zł wartość 
przyznanej nagrody przyznanej. 

Zakupu dokonać należało w terminie 
14 dni od dnia otrzymania informacji 
o uzyskaniu statusu zwycięzcy, a na-
stępnie przesłać maila na adres 

 promocje@intercars.eu potwierdzające-
go dokonanie zakupu .

Wszystkim laureatom konkursu i lote-
rii serdecznie gratulujemy, a każdemu 
uczestnikowi zabawy dziękujemy za 
dokonane zakupy, zarejestrowanie swo-
ich kuponów w systemie oraz zgłoszenie 
swojego uczestnictwa w konkursie. Go-
rące podziękowania składamy również 
partnerom loterii, firmom Continental, 
SKF, febi oraz Schaeffler.

ZA NAMI! 
26





TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI28

KLIENT: eSOWA umożliwia nowoczesną 
obsługę klientów. Załóżmy sytuację, że 
do serwisu trafia klient. Recepcjonista 
wyszukuje jego dane w programie i wie, 
jakich napraw dokonywał on wcze-
śniej w swoim pojeździe. Wie też, ile 
one trwały i ile za nie zapłacił, a także, 
jakie części zostały wykorzystane do 
naprawy. Wiedza ta pozwoli mu na od-
powiednie przeprowadzenie dalszych 
rozmów. Klient zaś zauważy, że warsz-
tat podchodzi profesjonalnie do jego 
obsługi i może bez obaw powierzyć mu 
swój pojazd. Program ma wbudowany 
moduł do wysyłania wiadomości SMS, 
więc warsztat po zakończeniu naprawy 
może o tym niezwłocznie poinformo-
wać klienta.
 
WARSZTAT: Program zmienia podejście 
do planowania pracy wewnątrz serwisu. 
Dzięki terminarzowi właściciel warsz-
tatu może w jasny sposób zarządzać 
zarówno czasem pracy swoich pra-
cowników, jak i czasem wykorzystania 
poszczególnych narzędzi oraz maszyn. 
Możliwość przypisania pracowników 
do zleceń i możliwości wydruku planu 
dnia, pozwala na unikanie bałaganu 
i podnosi wydajność pracy całego 
warsztatu. Obsługa warsztatu w szybki 
i prosty sposób może tworzyć zlecenie 
naprawy pojazdu. Aby je utworzyć, wy-
starczy wybrać z bazy danego kontra-
henta przypisany do niego pojazd i wy-
brać części zamienne. Następnie przy-
pisujemy do danych prac odpowiednich 
pracowników. Możliwe jest również 
przyjmowanie faktur od kontrahentów 
oraz asygnat online. Ponadto, użytkow-
nicy oprogramowania otrzymują bez-

płatną subskrypcję czasów napraw oraz 
dostęp do definicji ponad miliona części 
motoryzacyjnych, zdjęć, zamienników 
oraz bazy kodów kresowych. Dodatko-
wym ułatwieniem jest kompatybilność 
ze skanerami 2D, które pozwalają na 
wprowadzenie danych dotyczących 
pojazdu oraz kontrahenta z dowodu 
rejestracyjnego. Często mamy sytuację, 
w której nie posiadamy lub nie pamię-
tamy  danych kontrahenta. Wystarczy 
podać numer NIP, a program pobierze 
nazwę firmy oraz dane adresowe z bazy 
GUS. Pobieranie 
danych po 
NIP-ie rów-
nież ułatwia 
i przyspie-
sza nam 
wystawianie 
faktury, 
ponieważ 
nie musi-
my ręcznie 
wprowadzać 
długich 
i skompliko-
wanych nazw 
i adresów.

MAGAZYN: Specjalnością eSOWY jest 
również inteligentnie zarządzanie do-
wolną liczbą magazynów. Ich obsługa 
jest w pełni zautomatyzowana. Osoba 
tworząca zamówienia ma dostęp do 
stanów magazynowych, a towary przy-
pisane do zleceń są rezerwowane w ma-
gazynie. Istnieje możliwość przypisania 
każdemu towarowi dowolnego adresu 
co przyspiesza pracę, szczególnie przy 
dużych magazynach. Dodatkowo eSO-

WA obsługuje czytniki kodów kresko-
wych, co znacznie przyspiesza zarówno 
codzienną pracę, jak i inwentaryzację 
magazynów.  

SKLEP: Moduł sklepowy umożliwia 
szybką sprzedaż towarów i usług. Połą-
czenie z bezpłatnym katalogiem części 
pomaga w precyzyjnym doborze części, 
eSOWA współpracuje z większością 

ESOWA, CZYLI ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI WARSZTATU, JEST NOWOCZESNYM 
SYSTEMEM INFORMATYCZNYM, KTÓRY UŁATWI PRACĘ W KAŻDYM WARSZTACIE 
SAMOCHODOWYM I SKLEPIE MOTORYZACYJNYM. DZIĘKI SZEREGOWI PRZYDATNYCH 
FUNKCJONALNOŚCI, POZWALA NA SPRAWNĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW I POMAGA W CODZIENNYM 
ZARZĄDZANIU SERWISEM. SKORZYSTAJ Z JEGO DOŚWIADCZENIA I WIEDZY!  

GŁÓWNE ZALETY ESOWY:
• BEZPŁATNA SUBSKRYPCJA CZASÓW NAPRAW;
• DOSTĘP DO DEFINICJI PONAD MILIONA CZĘŚCI  

ICH ZDJĘĆ I ZAMIENNIKÓW;
• KILKUMILIONOWA BAZA KODÓW KRESKOWYCH;
• OBSŁUGA SKANERÓW 1 I 2D;
• TERMINARZ;
• POBIERANIE DANYCH KLIENTÓW Z BAZY GUS;
• OBSŁUGA PLIKÓW JPK_MAG I JPK_FA;
• MOŻLIWOŚĆ POBIERANIA ON-LINE FA I ASYGNAT ZAKUPOWYCH;
• PRZECHOWALNIA OPON;
• WSPÓŁPRACA Z DRUKARKAMI FISKALNYMI;
• MODUŁ DO WYSYŁANIA WIADOMOŚCI SMS.
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popularnych drukarek fiskalnych. Pro-
gram pozwala także na wyszukiwanie 
i sortowanie zamówień na podstawie 
statusu, daty czy kontrahenta. 

PRZECHOWALNIA OPON: Program 
posiada także specjalny moduł do 
zarządzania przechowalnią opon. 
Informacje o oponach przypisane są 
do klienta i jego pojazdu. Możemy 
z poziomu programu wygenerować 
odpowiednie dokumenty dla klien-
ta, jak i etykiety do naklejenia na 
przechowywane opony.

WSPÓLNE ZALETY: eSOWA porząd-
kuje i ułatwia pracę na każdym etapie. Od 
momentu przekroczenia progu warsztatu 
czy sklepu przez klienta, aż do czasu 
rozliczenia. eSOWA to nie tylko pro-
gram.  To także wiedza warsztatowa 
i doświadczenie.

Zainteresowanych programem 
zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej  www.e-sowa.com, gdzie 
istnieje możliwość pobrania programu 
na okres próbny.

W WRZEŚNIU POJAWIŁA SIĘ AKTUALIZACJA ESOWY (3.24.1)
NOWOŚCI W TEJ WERSJI TO :
• Data oryginału na dokumencie magazynowym
• Możliwość generowania QR kodu na FV do płatności telefonem
• Zamówienie z raportu Mini-Max
• Zamówienie z raportu generuje nowy dokument w zakładce Magazyn -> zamówienia do dostawców.  

Tam należy potwierdzić zamówienie, a następnie zostanie ono przesłane do Katalogu Online jako oferta, opisana numerem zamówienia z eSowy.
• Karta Przechowalni Opon - możliwość dodawania własnego, zdefiniowanego tekstu do wydruku
• Automatyczna wysyłka SMS z przypomnieniem o wizycie (godziny wysyłki definiowane w opcjach programu)
• Pobieranie licencji online bezpośrednio w programie
• Integracja z kalendarzem Google
• Blokada przypadkowej zmiany terminu w kalendarzu
• Wczytywanie pozycji z pliku do zlecenia wewnętrznego
• Zlecenie naprawy - informacje o brakach towarowych na wydruku wydania magazynowego oraz bezpośrednio z poziomu zlecenia
• Reset hasła w oknie logowania

WPROWADZONO TAKŻE POPRAWKI TAKIE JAK :
• Możliwość usunięcia ostatnio wystawionej korekty faktury zakupowej
• Automatyczne przepisywanie kontaktu z nowego zlecenia oraz terminu w kalendarzu na nowego klienta
• Otwieranie szuflady kasowej bez konieczności robienia sprzedaży
• Nowa struktura JPK_FA
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Jacek Żytnicki:

OD JAK DAWNA SERWIS 
NALEŻY DO SIECI 
Q-SERVICE TRUCK? 
Grzegorz Zimnicki: W struktury sieci 
Q-Service Truck oficjalnie wstąpiliśmy 
zimą 2011 roku. Sam warsztat powstał 
trzy lata wcześniej. Można powiedzieć 
więc, że relatywnie szybko zostaliśmy 
członkiem największej sieci warsztatów 
pojazdów użytkowych w Polsce. Inicja-
tywa o wstąpieniu do Q-Service Truck 
wypłynęła od Inter Cars. Przedstawiciele 
firmy przyjechali do nas, obejrzeli bu-
dynek, sam warsztat, jego zaplecze, za-
prezentowali nam warunki współpracy 
i ponieważ obie strony były nią zaintere-
sowane, szybko udało nam się dojść do 
porozumienia. 

JAKIE KORZYŚCI 
Z PRZYNALEŻNOŚCI 
DO SIECI MA SERWIS, 
A JAKIE JEGO KLIENCI? 
Największą korzyścią z przynależno-
ści do Q-Service Truck jest dostępność 
części i regularność ich dowozu z filii 
Inter Cars. Nie do przecenienia są rów-
nież spotkania integracyjne z innymi 
członkami sieci, możliwość bliższego 
poznania się i nawiązania długofalowej 
współpracy oraz wzajemnej wymiany 
poglądów. Członkowie sieci spotykają 
się zresztą nie tylko na wydarzeniach 
branżowych, ale również na targach czy 
wspólnych wyjazdach integracyjnych. 
Dzięki tym znajomościom zyskują rów-
nież nasi klienci. Często zdarzają im 
się bowiem usterki w innych częściach 
Polski, a my – zamiast wysyłać serwis 
mobilny – prosimy o pomoc zaprzyjaź-
niony warsztat z Q-Service Truck. Działa 
to oczywiście również w drugą stronę.

MAJĄ AMBITNE PLANY I JEŚLI SYTUACJA NA RYNKU PRACY NA TO POZWOLI, 
ZAMIERZAJĄ ZREALIZOWAĆ JE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI. O TRUDNOŚCIACH 
W ZATRUDNIENIU WYSOKIEJ KLASY MECHANIKÓW, CELACH NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE 
I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS ROZMAWIAMY Z GRZEGORZEM ZIMNICKIM, 
WSPÓŁWŁAŚCICIELEM SERWISU PIT-STOP Z LIPNIKA KOŁO SANDOMIERZA. 

BRAK RĄK DO PRACY TO 
KOLOSALNY PROBLEM 
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JEDNYM Z FUNDAMENTÓW 
FUNKCJONOWANIA 
Q-SERVICE TRUCK JEST 
WSPÓLNA GWARANCJA. 
CZY ZDARZA SIĘ WAM 
KORZYSTAĆ Z TEJ 
FORMY WSPÓŁPRACY 
Z INNYMI SERWISAMI? 
Oczywiście, sytuacje kiedy w ramach 
jednej gwarancji naprawiamy samochód, 
który wcześniej był w innym serwisie 
należącym do Q-Service Truck, są dość 
regularne. Nasz serwis znajduje się 
bezpośrednio przy trasie tranzytowej, 
dlatego często zdarza nam się obsługi-
wać samochody z Gdańska czy innych 
miast z Polski, a także choćby z Ukrainy, 
w naszym bliskim sąsiedztwie przebiega 
bowiem szlak, którym przewożone przez 
granicę są znacznie ilości warzyw i in-
nych rolniczych produktów. 

WARSZTAT POWSTAŁ 
W 2011 ROKU. CZY OD 
POCZĄTKU NASTAWIONY 
BYŁ NA NAPRAWĘ 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH? 
Serwis osobowy i ciężarowy powstały 
praktycznie w tym samym czasie. Począ-
tek warsztatu wziął się stąd, że mój brat, 
Jacek, znał się dobrze z jednym z najlep-
szych mechaników w okolicy i postano-
wili wspólnie zająć się mechaniką pojaz-
dów ciężarowych. Mój brat zabezpieczył 
biznes od strony finansowej, jego kolega 
zajął się naprawą samochodów i szko-
leniem kadry przyszłych mechaników. 
Obecnie mechaników stricte ciężaro-
wych zatrudniamy trzech, chcielibyśmy 
więcej, jednak na lokalnym rynku bra-
kuje wykwalifikowanych pracowników. 
Trudno również zainteresować zawodem 
mechanika młodych ludzi, którzy dopiero 
wchodzą na rynek pracy. 

ZMAGACIE SIĘ WIĘC 
Z PROBLEM, Z KTÓRYM 
MUSI RADZIĆ SOBIE 
WIELE WARSZTATÓW 
– BRAKIEM RĄK DO PRACY. 
Zgadza się. Z tego powodu na stałe za-
trudniamy tylko trzech mechaników 
ciężarowych. Kluczowy jest tu czynnik 
ludzki i brak rąk do pracy w naszym 
rejonie. To dla nas kolosalny problem. 
Na pewno nieco łatwiej w tej materii 
mają warsztaty znajdujące się w są-
siedztwie dużych aglomeracji, choćby na 
Śląsku, gdzie absolwentów szkół związa-
nych z mechanizacją jest znacznie wię-
cej. W naszym rejonie brakuje niestety 
chętnych do pracy, zwłaszcza jeśli cho-

dzi o mechanikę ciężarową, bo bardzo 
dużo młodych ludzi wyjeżdża za pracą za 
granicę. My, jako warsztat, mamy swoje 
plany rozwojowe, mamy klientów, żeby 
utworzyć nowe stanowiska, ale ograni-
cza nas wspomniany wcześniej czynnik 
ludzki, czyli brak chętnych do doskona-
lenia swoich umiejętności w zawodzie 
mechanika. 

POLACY WYJEŻDŻAJĄ 
NA ZACHÓD, ALE ZE 
WSCHODU NAPŁYWA 
NOWA FALA PRACOWNIKÓW. 
CZY ZATRUDNIENIE 
OBCOKRAJOWCÓW 
NIE BYŁOBY SZANSĄ 
DLA WARSZTATU? 
Wielokrotnie zastanawialiśmy się nad 
kwestią zatrudniania pracowników zza 
wschodniej granicy. Często wymienia-
liśmy na ten temat poglądy z zaprzyjaź-
nionymi serwisami i wiemy, że warszta-
ty te nie są do końca zadowolone z takiej 
współpracy. Największym problem w ta-
kiej sytuacji jest dla nas to, że najczęściej 
angażujemy środki w wyszkolenie takie-
go pracownika, a on – ponieważ nie jest 
związany z regionem – kiedy zdobędzie 
fach, wyjeżdża w poszukiwaniu pracy 
dalej: albo za granicę, albo do większego 
miasta, mogącego zaoferować też i więk-
sze możliwości. 

W JAKIM KIERUNKU 
ZATEM ZMIERZA PITSTOP? 
Na pewno pozostaniemy dalej warsztatem 
ciężarowym, planujemy jednak zbudować 
przy nim zaplecze dla kierowców z dzia-
łającą całą dobę restauracją, zapleczem 

sanitarnym, pralnią i suszarnią. Wierzy-
my, że łatwiej będzie znaleźć nam pracow-
ników do restauracji, niż wysoko wykwa-
lifikowanych mechaników, umiejących 
naprawiać pojazdy ciężarowe i chcących 
nieustannie doskonalić się w związku ze 
zmieniającą się stale technologią. 

SERWIS JEST WYSOKO 
OCENIANY PRZEZ 
KLIENTÓW, O CZYM 
ŚWIADCZĄ TRZY 
NAGRODY W TEGOROCZNYM 
PLEBISCYCIE MISTRZOWIE 
MOTORYZACJI „ECHA DNIA”.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo nasi 
klienci docenili zarówno nasz warsztat, 
jak i pracujących w nim mechaników. 
Nasz serwis ciężarowy został wybrany 
najlepszym warsztatem w powiatach 
sandomierskim i opatowskim, co wyni-
ka z faktu, że zlokalizowani jesteśmy na 
granicy tych właśnie dwóch powiatów. 
Co cieszy najbardziej, to fakt, że w obu 
mamy klientów, którzy doceniają naszą 
pracę i kompetencje. W powiecie opatow-
skim nagrodzeni zostaliśmy również ty-
tułem najlepszego mechanika, a nagroda 
ta trafiła w ręce Roberta Zimnickiego. 
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MAJĄ PAŃSTWO RÓWNIEŻ 
DO ZAOFEROWANIA 
SWOIM KLIENTOM MYJNIĘ. 
CZY JEST TO MYJNIA 
DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH CZY 
RÓWNIEŻ CIĘŻAROWYCH? 
Myjnia, w którą wyposażony jest serwis, 
przeznaczona jest zarówno dla samocho-
dów osobowych, jak i ciężarowych. Za jej 
budową przemawiał fakt, że zlokalizowani 
jesteśmy przy trasie tranzytowej i często 
pojawiały się pytania kierowców o możli-
wość umycia auta. Nie bez znaczenia był 
również fakt, że obiekt taki funkcjonuje 
praktycznie bezobsługowo, nie wymaga 
czynnika ludzkiego, z którym – jak wspo-
minałem wcześniej – mamy w regionie 
spory problem. Myjnia posiada trzy stano-
wiska: dwa na pojazdy osobowe i jedno na 
ciężarowe ze specjalną, dłuższą szczotką 
do dużych pojazdów. Ponieważ obok znaj-
duje się duży plac manewrowy, kierowcy 
nie mają problemów, żeby swobodnie 
wjechać do myjni, umyć samochód i łatwo 
z niej wyjechać. 

POSIADACIE RÓWNIEŻ 
MOBILNY SERWIS. 
JAK CZĘSTO JEST ON 
WYKORZYSTYWANY I CZY 
OBSŁUGUJECIE NIM TYLKO 
LOKALNY RYNEK, CZY 
RÓWNIEŻ DALSZE TRASY? 
Lokalizacja blisko trasy tranzytowej spra-
wia, że często z niego korzystamy. Wia-
domo, że zepsuty na trasie pojazd musi 
być naprawiony jak najszybciej. A jeśli 
awaria nie jest duża, lecz mimo wszystko 
uniemożliwia dojazd do warsztatu, wów-
czas skorzystanie z serwisu mobilnego 
jest najlepszą opcją. Nasz serwis mobilny 
oparty jest na Fiacie Ducato, a dzięki jego 
dobremu wyposażeniu jesteśmy w stanie 

bardzo dużo rzeczy zrobić w trasie. Czę-
sto zdarza się również tak, że nasi stali 
klienci proszą o przysłanie mobilnego 
serwisu, aby podpiąć komputer, zdia-
gnozować awarię i ocenić, czy do tego 
konkretnego przypadku należy wzywać 
lawetę, czy problem można rozwiązać na 
miejscu. W przeszłości często zdarzały 
nam się wyjazdy po Europie, ostatnio 
zmieniliśmy jednak nieco strategię i ob-
sługujemy głównie trasy w obrębie do 100 
kilometrów, ponieważ tutaj, na miejscu, 
zapotrzebowanie na mobilny serwis jest 
coraz większe.

PANA WARSZTAT 
OFERUJE CHIPTUNING DLA 
CIĘŻARÓWEK. CZYM JEST 
TA USŁUGA I CZY WŚRÓD 
KLIENTÓW JEST NA NIĄ 
ZAPOTRZEBOWANIE? 
Zapotrzebowanie klientów na tę usłu-
gę jest i wiąże się przede wszystkim 
z oszczędnością. Bo wbrew pozorom 
w chiptuningu wcale nie chodzi o zwięk-
szanie mocy, pozwalającej osiągać 
wyższe prędkości, ale o zmniejszenie 
spalania paliwa. Część firm testowo 
decyduje się na wprowadzenie u siebie 
takiej usługi w jednym pojeździe, a po 
miesiącu-dwóch rozszerza ją na swoje 
kolejne auta. Nasz serwis chiptuning pro-
wadzimy od dawna. Mamy specjalistów, 
którzy znają się na nim i robią go bardzo 
dobrze. To ważne, ponieważ chiptunin-
giem można poprawić osiągi samochodu, 
jeśli jednak nie przeprowadzi się go od-
powiednio, można uszkodzić silnik. 

JAKI ODSETEK KLIENTÓW 
TRAFIA DO PAŃSTWA 
Z INTERNETU? 
Jest wielu takich klientów, a z każdym 
rokiem ich liczba diametralnie wzrasta. 

Klientów, którym przytrafiła się nagła 
awaria, pozyskujemy zresztą nie tylko 
poprzez Internet, ale na przykład również 
wskutek stacjonarnych reklam zainsta-
lowanych na stacjach benzynowych, czy 
poprzez wizytówki, które znajdują się 
w niemal wszystkich okolicznych miej-
scach, gdzie znaleźć można zawodowych 
kierowców. Duża część klientów to jed-
nak ci powracający, tacy, którzy raz nam 
zaufali, byli zadowoleni z naszej pracy 
i w przyszłości wracają do nas ze swoimi 
kolejnymi pojazdami. 

CZY W FIRMIE PRACUJE 
KTOŚ, KTO ZAJMUJE SIĘ 
STRONĄ INTERNETOWĄ 
I PROWADZENIEM 
PROFILI W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH? 
W serwisie nie mamy zatrudnionej takiej 
osoby, ale współpracujemy z firmą ze-
wnętrzną, która w zależności od potrzeb, 
pomaga nam w pozycjonowaniu naszej 
strony, a także w aktualizowaniu na niej 
odpowiednich treści. W Internecie bar-
dziej skupiamy się na reklamie mobilne-
go serwisu, bo właśnie tej usługi klienci 
najczęściej szukają w sieci. Jeśli chodzi 
o media społecznościowe, to publikacją 
postów i ich moderowaniem zajmujemy 
się we własnym zakresie. 

CZY ZAMAWIA PAN CZĘŚĆ 
POPRZEZ KATALOG ONLINE? 
Tak, praktycznie każdego dnia zama-
wiamy części poprzez ten system. Naj-
częściej sprawdzamy w nim jednak ich 
dostępność i cenę, a samo zamówienie 
realizujemy telefonicznie. Wówczas, 
w przypadku, gdy danej części nie ma 
w filii Inter Cars, nasz pracownik od razu 
próbuje zamówić ją w innym miejscu. 

CZY WARSZTAT BIERZE 
UDZIAŁ W SZKOLENIACH 
ORGANIZOWANYCH 
PRZEZ INTER CARS? 
Często szkolimy kadrę naszych mecha-
ników, nie tylko na szkoleniach dla klien-
tów Inter Cars, ale także tych dedykowa-
nych specjalnie warsztatom zrzeszonym 
w sieci Q-Service Truck. To szansa na 
podniesienie kwalifikacji naszych pra-
cowników, zdobycie przez nich wiedzy, 
która w dobie szybko zmieniających się 
technologii, staje się kluczem do sku-
tecznego diagnozowania i naprawiania 
samochodów. 

Dziękuję za rozmowę. 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
OCZYSZCZANIA W WARSZAWIE W DRODZE 

PRZETARGU ZAKUPIŁO NIEDAWNO 
SZEŚĆ NOWYCH POJAZDÓW ISUZU 
P65. O KULISACH POSTĘPOWANIA, 

SAMOCHODACH I ICH CHARAKTERYSTYCE 
ROZMAWIAMY Z GRZEGORZEM KĄDZIELĄ, 

WŁAŚCICIELEM GP TRUCK TRADING, 
KTÓRY DOSTARCZYŁ AUTA DO MPO. 

Jacek Żytnicki: 
NA CZYM POLEGAŁ PRZETARG, 
W WYNIKU KTÓREGO DO MPO 
DOSTARCZONE ZOSTAŁY 
SAMOCHODY MARKI ISUZU? 
Grzegorz Kądziela: Przetarg dla MPO 
Warszawa opiewał na dostawę kilkudzie-
sięciu samochodów, z których sześć mia-
ło być małymi, kompaktowymi autami do 
obsługi trudno dostępnych rejonów, ale 
jednocześnie spełniającymi wymagania 
nowej ustawy i będącymi kolejną frakcją 
Bio. Ponieważ GP Truck Trading poprzez 
wyłączność przedstawicielską firmy 
Farid w Polsce i przy współpracy z marką 
Isuzu, mógł dostarczyć takie auta, wy-
startowaliśmy w przetargu i zostaliśmy 
jego zwycięzcami. Zaproponowane przez 
nas pojazdy spełniały wymogi odnośnie 
DMC, kubatury, rozstawu osi czy w pełni 
szczelnej zabudowy, obsługującej prak-
tycznie wszystkie rodzaje odpadów. 

CO CIEKAWEGO MOŻEMY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ ODNOŚNIE 
SAMEJ ZABUDOWY 
TYCH POJAZDÓW? 
Konstrukcja w pełni szczelnej zabudowy 
pozwala na umieszczanie w niej płyn-
nych odpadów typu Bio. Zabudowa ta 
podzielona jest na standardowy wrzutnik 
z tyłu, który obsługuje wszystkie pojem-
niki – od najmniejszych 110 l, do pojem-
ników 1100 l. Dodatkowo na wrzutniku 
musieliśmy zainstalować system wago-
wy, ponieważ zamawiający w przetargu 
wymagał, aby wszystkie nowe pojazdy 
zasilające flotę MPO były wyposażone 
w taki właśnie element. No i każdy z nich 
musiał być w kolorze pomarańczowym.

DLACZEGO DO ZREALIZOWANIA 
PRZETARGU ZDECYDOWALIŚCIE 
SIĘ NA WYBÓR ISUZU? 
Wybór był dla nas jednoznaczny, bo z jed-
nej strony jesteśmy zobowiązani umową 
z Q-Service Truck i tworzymy jeden z ele-
mentów sieci serwisowej Isuzu, a z drugiej 
wiemy, że to auto znakomicie sprawdzi się 
do zadań, jakie postawione zostały w prze-
targu. Wielokrotnie już robiliśmy zabudowy 
pod te pojazdy i kontrahenci zawsze byli 
z nich zadowoleni. To samochody niezwy-
kle zwrotne, o bardzo mocnej konstrukcji 
i świetnych relacjach pomiędzy gabaryta-
mi a ładownością.

CZY POJAZDY INNYCH MAREK 
RÓWNIEŻ BYŁY BRANE POD UWAGĘ? 

Z konkretną ofertą pojawiło się u nas 
m.in. Iveco, a także Mitsubishi Fuso. Od 
samego początku byliśmy jednak najbli-
żej Isuzu. Głównie z racji dotychczasowej 
współpracy, a także z powodu możliwości 
samego pojazdu, które doskonale znamy 
i doceniamy. 

KTÓRY JUŻ RAZ DOSTARCZACIE 
POJAZDY ISUZU DLA MPO? 
To pierwszy taki przypadek. Kilka lat 
temu zabudowaliśmy specjalnie dla MPO 
Isuzu M55, które przez jakiś czas jeździło 
dla spółki na testach i zbierało bardzo 
pochlebne opinie – zarówno przez kie-
rowców, jaki i dystrybutorów baz. Chwa-
lono sobie jego ładowność, zwrotność i  
łatwość manewrowania. Poprzez to auto 
demonstracyjne marka była więc znana 
w MPO i zamawiający liczył, że przetarg 
wygra podmiot, który będzie mógł dostar-
czyć bardzo podobny samochód. 

GDZIE NASTĄPIŁO 
PRZEKAZANIE POJAZDÓW? 
Urząd miasta stołecznego Warszawy 
zrobił oficjalne przekazanie samochodów, 
w którym udział wzięli m.in. wiceprezy-
dent Warszawy, przedstawicieli Urzędu, 
a także dyrektorzy i prezesi z Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Nasz 
dział handlowy na miejscu przedstawił 
największe walory samochodu, który 
przez wszystkich odbierających został 
przyjęty bardzo ciepło. Już po kilku ty-
godniach użytkowania mamy zresztą 

MPO Z NOWYMI 
SAMOCHODAMI 

ISUZU 
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bardzo pozytywne komentarze. Wiemy, 
że auto obsługuje jedną bazę w Warsza-
wie, a oddelegowanie do jego obsługi 
ekipy chwalą sobie szczególnie dużą 
ładowność i zwrotność samochodu. 
W niedalekiej przyszłości MPO planuje 
organizować kolejne przetargi na pojazdy 
o podobnej ładowności i na pewno znów 
staniemy do nich z ofertą Isuzu. 

PRZETARG OBEJMOWAŁ TYLKO 
DOSTARCZENIE SAMOCHODÓW 
CZY RÓWNIEŻ ICH SERWISOWANIE? 
Przetarg zorganizowany został razem 
z trzyletnią gwarancją i pełną obsługą 
serwisową w takim właśnie przedziale 
czasowym. Z tego co wiem, to pierwszy 
kontrakt dla tego typu pojazdów na tak 
długą obsługę serwisową, dlatego spe-

cjalnie musieliśmy kalkulować ceny, aby 
były adekwatne do naszych możliwości, 
ale i potrzeb zamawiającego. 

DO MPO DOSTARCZYLIŚCIE 
SZEŚĆ POJAZDÓW ISUZU. 
CZY STARTOWALIŚCIE RÓWNIEŻ 
W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH 
PRZETARGU? 
Tak i wygraliśmy jeszcze dwa inne zada-
nia – na 10 dużych śmieciarek do 26 ton 
DCM i na 8 autonomicznych myjek do 
pojemników na podwozia 18-tonowe. 

CZY Z ISUZU STARTUJECIE TAKŻE 
W INNYCH PRZETARGACH? 
Tak, ale dodatkowo sprzedajemy także 
część pojazdów indywidualnie. Tylko 
w tym roku znaleźliśmy kilku nabywców 
na modele M21 i M55, a więc z nieco mniej-
szą DMC, ale o bardzo zbliżonych parame-
trach i funkcjonalności samej zabudowy. 
Dedykowane były one głównie do transpor-
tu bioodpadów. Kilka aut nabył Suez, kilka 
trafiło m.in. do Skierniewic, a trzy kolejne 
będą odebrane jeszcze w listopadzie. 
Ostatnio mieliśmy klienta z jednej z tury-
stycznych, nadmorskich miejscowości, 
który zdecydował się na zakup śmieciarki 
na podwoziu Isuzu i dla którego skonstru-
ujemy pojazd w wybranej dla niego specy-
fikacji. Od innych tego typu samochodów 

będzie różnił się tym, że kierownicę będzie 
miał po prawej stronie, a obsługiwała go 
będzie tylko jedna osoba. 

CZYLI ISUZU DAJE RADĘ? 
Zdecydowanie! To jedno z najlepiej 
konstrukcyjnie przygotowanych aut do 
ciężkiej branży, nie tylko komunalnej, ale 
dla wszystkich zabudów specjalistycz-
nych, np. wywrotek, HDS-ów czy lokalnej 
dystrybucji materiałów budowlanych lub 
płodów rolniczych. To samochód, którym 
śmiało można wjeżdżać w mało utwar-
dzone drogi, znakomite zawieszenie, 
mocne resory i zbudowany jest od po-
czątku do końca na ramie. Jak dla mnie 
to perfekcyjne auto do zabudów. 

Dziękuję za rozmowę. 

O P65, KTÓRE WYGRAŁO PRZETARG 
DLA MPO MÓWI KAROL KUSZKOWSKI, 
MANAGER SALONU ISUZU W CZOSNOWIE: 
- Isuzu P65 to bardzo wszechstronny, sterowny 
i niezwykle komfortowy pojazd, który łączy 
w sobie prostotę obsługi z gwarancją dużej 
mocy, także przy pełnym obciążeniu. 
Nowy, czterocylindrowy silnik, spełniający 
wszystkie wymogi normy Euro 6, zapewnia 
niższe zużycie paliwa i redukuje koszty jego 
utrzymania. Z kolei sześciobiegowa manualna 
skrzynia biegów z przyspieszeniem linowym 
i zredukowanym pierwszym biegiem ułatwia 
ruszanie w każdych warunkach. 
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BIO SERVICE

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W FILIACH INTER 
CARS, A TAKŻE NA STRONACH  WWW.BIO-SERVICE.PL I WWW.FACEBOOK.COM/
BIOSERVICEWARSZTAT. 

ZUŻYTY AKUMULATOR JEST ZBUDOWANY W CZĘŚCI Z SILNIE TRUJĄCEGO OŁOWIU. 
Z TEGO POWODU WAŻNE JEST, ABY TRAFIŁ W ODPOWIEDNIE RĘCE – FIRMY CZY 
ORGANIZACJI, KTÓRE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO ZBIÓRKI, TRANSPORTU I RECYKLINGU. 

Mimo jednoznacznych przepisów doty-
czących gospodarowania odpadami, nie 
wszyscy właściciele warsztatów się do 
nich stosują. W większości przypadków 
dopiero nieoczekiwana kontrola Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska ujawnia nieprawidłowości w gospo-
darowaniu odpadami. Dotkliwych finan-
sowo kar można uniknąć, jeśli właściciel 
warsztatu będzie świadomy tego, jak 
postępować z takimi odpadami.
W związku z powyższym, wychodząc 
naprzeciw naszym warsztatom w kwe-
stiach związanych z ochroną środowiska, 
Inter Cars uruchomił projekt Bio Service. 
Jednym z jego najważniejszych celów 
jest edukacja klientów. Dołączenie do Bio 
Service nie tylko pozwala uniknąć kary 
i właściwie gospodarować niebezpiecz-
nymi odpadami, ale też podnosi wizeru-
nek warsztatu jako firmy dbającej o śro-
dowisko naturalne. Z projektu skorzysta-
ło już ponad 4000 klientów Inter Cars. 
Odnosząc się do okresu jesienno-zimo-
wego, warto zastanowić się nad takim 
odpadem, jak akumulator. Jest on zbu-
dowany częściowo z ołowiu, który jest  
pierwiastkiem silnie trującym i kwasu 

siarkowego o silnym stężeniu. Związki 
ołowiu oraz tworzywa sztuczne wpły-
wają negatywnie na żywe organizmy 
i otaczającą roślinność oraz glebę. Wy-
ciekający ze zużytego akumulatora kwas 
może spowodować poważne oparzenia 
u ludzi i zwierząt. Dlatego też tego rodzaju 
odpady są szczególnym towarem, którego 
po zużyciu nie można wyrzucić do kosza. 
Ten rodzaj odpadu, niepoddany recyklin-
gowi, stanowi poważne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego.
Ważne, aby trafił on w odpowiednie ręce 
– firmy czy organizacji, które posiadają 
uprawnienia do zbiórki, transportu i re-
cyklingu. Co istotne dla oddającego złom 
akumulatorowy, podmiot odbierający 
powinien wydać Kartę Przekazania Od-
padu (KPO).
Niedozwolone jest składowanie zuży-
tych akumulatorów, ponieważ w takich 
przypadkach często dochodzi do wycie-
ku elektrolitu na podłoże. To skutkuje 
zanieczyszczeniem środowiska oraz 
narażeniem osób trzecich na niebezpie-
czeństwo. 

Bio Service zbiera złom akumulatorowy we 
współpracy z ILS. Można go oddać w punk-
tach sprzedaży Inter Cars. W ramach umo-
wy możliwe jest również wstawienie spe-
cjalnego, bezpiecznego pojemnika z pokry-
wą bezpośrednio do warsztatu. Wówczas, 
po jego zapełnieniu, klient zgłasza prośbę 
dotyczącą wymiany pojemnika na pusty 
do Bio Service za pomocą programu BS BIO. 
To proste i wygodne rozwiązanie dla 
warsztatów, a ilość zbędnej biurokracji 
jest ograniczona do minimum. Wszystko 
to wpływa na jakość obsługi. 
Dodatkowo, w zamian za złom akumu-
latorowy, klient otrzymuje, oprócz satys-
fakcji z ochrony środowiska, wymierne 
korzyści w postaci Premia CASH. Obo-
wiązujący przelicznik za zwrot zużytych 
akumulatorów zamieszczony jest na 
stronie www.bio-service.pl. Po zdaniu 
złomu należna kwota automatycznie 
pojawia się na koncie klienta.  W obu 
przypadkach przy odbiorze zużytych 
akumulatorów wydawana jest Karta 
Przekazania Odpadu. 

CO ZROBIĆ ZE ZUŻYTYM AKUMULATOREM? 
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FEBER

W DNIACH 19-22 WRZEŚNIA ODBYŁY SIĘ MIĘDZYNARODOWE TARGI ROLNICZE AGRO 
SHOW BEDNARY. NA IMPREZIE NIE ZABRAKŁO RÓWNIEŻ FIRMY FEBER, 
KTÓRA ZAPREZENTOWAŁA SWÓJ POJAZD DEMONSTRACYJNY.

NAJWIĘKSZA SIEĆ NIEZALEŻNYCH WARSZTATÓW 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH W POLSCE, Q-SERVICE 
TRUCK, OBCHODZI W TYM ROKU 20-LECIE ISTNIENIA. 
W ZWIĄZKU Z TYM JEJ CZŁONKOWIE JESZCZE W TYM 
ROKU OTRZYMAJĄ SERIĘ UPOMINKÓW ZWIĄZANYCH 
Z JUBILEUSZEM. 

FEBER NA AGRO SHOW 
BEDNARY 2019 

FEBERA 
15LAT

JUBILEUSZOWE 
PREZENTY

W dzień rozpoczęcia Agro Show, 
w czwartek 19 września 2019 roku, za-
rząd oraz pracownicy firmy Feber Sp. 
z o.o. świętowali 15-lecie istnienia zakła-
du. Nie mogło zabraknąć tortu, lampki 
szampana oraz ciepłych słów i życzeń. 
Zarząd spółki Feber podziękował pra-
cownikom za zaangażowanie w wy-
konywaną pracę, wkład w ulepszanie 
produkowanych pojazdów oraz godne 
reprezentowanie firmy.

Bardzo lekka (jedynie 5300 kg) naczepa 
wywrotka z nową krótką (8,5 m) ramą 
aluminiową, skrzynią aluminiową typu 
box o kubaturze 45 m3 i tylnym za-
mknięciem klapą pionową. Mulda alu-
miniowa o wymiarach wewnętrznych 
skrzyni 8377 x 2470 x 2050/2150 mm, 
ściany boczne wykonane z panela 
30, a podłoga z blachy 5/7 mm (ostatnie 
2,5 m to blacha 7 mm). Pojazd został 
wyposażony w markowe podzespoły: 
osie Jost/DC Weightmaster, instalację 
elektryczną Truck Lite, instalację pneu-
matyczną Knorr-Bremse, aluminiowe 
felgi Alcoa Durabright oraz opony Conti-
nental Hybrid HT3.
Regionalni Managerowie Sprzedaży 
udzielali szczegółowych informacji na 
temat specyfikacji naczepy. Uczestnicy 
targów mogli także uzyskać informacje 
na temat dostępności i zasad wypoży-
czania pojazdów oraz dowiedzieć się, 
jakie usługi naprawcze i powypadkowe 
oferuje firma Feber. 

Obchody 20-lecia sieci rozpoczęły się na po-
czątku roku uroczystą galą w Arłamowie, na 
którą zaproszone zostały wszystkie serwisy 
Q-Service Truck. Także w sercu Bieszczad 
nagrodzono założycieli sieci, przyjęto w jej 
struktury nowych członków oraz wyróż-
niono ambasadorów, którzy swoje role będą 
pełnili przez dwa najbliższe lata. 

Na przełomie stycznia i lutego 2020 
roku planowane jest kolejne spotkanie 
sieciowe, podczas którego podsumo-
wanych zostanie dwanaście ostatnich 
miesięcy funkcjonowania Q-Service 
Truck. Tym razem w Pałacu Łochów 
znajdzie się czas na ciekawe i inspirują-
ce rozmowy, analizę, ale i zabawę oraz 
integrację w gronie specjalistów z bran-
ży ciężarowej. 

Z kolei jeszcze w tym roku wszystkie 
serwisy zrzeszone w Q-Service Truck 
nagrodzone zostaną specjalnymi jubi-
leuszowymi upominkami, nawiązują-
cymi do 20-lecia istnienia sieci. Znajdą 
się wśród nich m.in. materiały biurowe, 
kubki, polary, a także inne przedmioty 
nawiązujące swoją symboliką do dwóch 
dekad, od których wspólnie zmieniamy 
oblicze serwisów pojazdów użytkowych 
w naszym kraju. 
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SPRAWDZILIŚMY PLOMBY, PODPISALIŚMY DOKUMENTY, RUSZAMY W DROGĘ, CZĘSTO 
DALEKĄ. PRACUJĄC ZA KÓŁKIEM, SZOFERKA JEST NASZYM MIEJSCEM PRACY, 
O KTÓRE MUSIMY DBAĆ. PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE KABINA ZAPROJEKTOWANA JEST 
UNIWERSALNIE, A MY POWINNIŚMY DOSTOSOWAĆ JĄ DO SWOICH INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB. W ZWIĄZKU Z TYM PRZEDSTAWIAMY AKCESORIA, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ 
SIĘ PRZYDATNE KAŻDEMU ZAWODOWEMU KIEROWCY, CHODŹ NIE SĄ TO PRODUKTY 
PRZYCHODZĄCE NA MYŚL W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.

BEZ TYCH 
AKCESORIÓW 

NIE MOŻESZ 
SIĘ OBEJŚĆ 

Na dobry początek chcielibyśmy zaprezento-
wać akcesoria do CB. Pierwsze to zewnętrzny 
głośnik (indeks: CBP ACMA003), który poprawi 
odsłuch komunikatów płynących do nas od in-
nych kierowców. Pozwoli on nam również za-
montować radio tam, gdzie nam pasuje, a nie 
tam, gdzie będzie lepiej słychać. Jeżeli nato-
miast drażni nas przewód do gruszki, który się 
skręca i jest mocno nieporęczny, to polecamy 
zakup mikrofonu bezprzewodowego PRESI-
DENT LIBERTY (indeks: TXMU000). Urządze-
nie może działać jako mikrofonogłośnik i jest 
wyposażone w regulację głośności. Wybrać 
możemy również produkt firmy Alan Midland 
i model WA-MIKE (indeks: CB AM BT WA-MI-
KE MIC BT). Ten mikrofon jest kompatybilny 
również z aplikacją CB TALK instalowaną na 
naszych telefonach, co otwiera całkiem nowe 
możliwości komunikacyjne.

Przemysław 
Nowak, Specjalista 
ds. Produktu  
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Pamiętajmy, że wybór akcesoriów jest naprawdę szeroki. 
Już za niewiele poda miesiąc jest Gwiazdka, więc część 
naszych pomysłów może stanowić świetny prezent dla nas 
samych, jak i naszych znajomych i najbliższych.

Innym rodzajem sprzętu do komunikacji, przydatnym szczególnie dla 
kierowców TIR-ów, maszyn budowlanych lub kierowców jeżdżących 
w kolumnach, mogą okazać się zestawy Walkie-Talkie. Popularne 
krótkofalówki mogą się przydać przy cofaniu pod rampę, przy rozła-
dunku i załadunku kruszców, a na pewno są niezbędne przy piloto-
waniu transportów ponadnormatywnych. W naszej ofercie możemy 
znaleźć kilka modeli różniących się ceną, w zależności od wyposaże-
nia znajdującego się w komplecie (indeksy: CBA C1177, CBA C1178, CBA 
C1178.01).

Kolejną grupą produktów, która o tej porze roku powinna znaleźć się w schowku każde-
go pojazdu, jest dodatkowe oświetlenie. W naszej ofercie kierowcy znajdą różnego ro-
dzaju źródła światła. My polecamy latarki czołowe do wyboru zasilane bateryjnie (MMT 
A001 012) lub akumulatorowo (MMT A001 011). Dużą popularnością cieszą się lampy 
akumulatorowe, przydające się przy wszelkiego rodzaju naprawach. Tu proponujemy 
modele z możliwością mocowania na magnes (MMT A001 023) lub stacjonarne akumu-
latorowe lampy oświetleniowe (MMT A001 050). Doskonałym światłem ostrzegawczym 
w sytuacjach awaryjnych mogą okazać się światła chemiczne (MMT A101 004). Możemy 
ułożyć je na jezdni tak, aby inni kierowcy wiedzieli jak nas bezpiecznie ominąć. W po-

dobnej roli możemy użyć tzw. flar, które są światłami akumulatorowymi, a dodat-
kowo posiadają podstawę magnetyczną i w awaryjnej sytuacji mogą posłużyć 
jako dodatkowy „kogut”. U nas dostępne są jako komplet 6 sztuk (MMT 
A101 002) lub jako pojedyncze egzemplarze (MMT A101 003).

ŻYCZĄC WSZYSTKIM SZEROKICH I BEZPIECZNYCH DRÓG 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY W NASZYCH FILIACH ORAZ 
W SKLEPIE    WWW.INTERCARS.PL

Gdy już z sukcesem dojedziemy i rozładujemy trans-
port, przychodzi czas na długo oczekiwany odpo-
czynek i relaks. Zdarza się również, że i na pauzie 
kierowcy potrafią zrobić grilla w większym gronie. 
Pamiętajmy, aby nigdy nie prowadzić pojazdów me-
chanicznych po alkoholu. Jeżeli już spożyliśmy jakiś 
trunek zawierający procenty, miejmy świadomość, 
aby się przebadać przed drogą. My proponujemy 
zakup alkomatu do użytku prywatnego. Gama tego 
rodzaju urządzeń na rynku jest naprawdę duża. Róż-
nią się one od siebie sposobem pomiaru, czujnikiem 
i funkcjami dodatkowymi. Naszą propozycją jest 
alkomat elektrochemiczny AL PRO X-3. Jeżeli nato-
miast taki wydatek stanowi dla nas problem proponujemy 
zaopatrzyć się w alkomat jednorazowy (indeks: AL PAJ1/10). 
Alkomat taki co prawda nie pokaże nam, ile alkoholu mamy 
w wydychanym powietrzu, ale wskaże z dużą dokładnością, 
czy jego ilość nie przekracza 0,2 promila.
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COVIND TO WŁOSKA GRUPA PRZEMYSŁOWA, 
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W PROJEKTOWANIU, PRODUKCJI 
I DYSTRYBUCJI CZĘŚCI PRZEZNACZONYCH DO 
SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH. 

Z TURYNU 
NA CAŁĄ EUROPĘ 

Firma założona została na 
początku lat 80. ubiegłego 
wieku w samym centrum 
turyńskiego okręgu prze-
mysłowego. Dziś Covind 
znany jest we wszystkich 
aspektach jako między-
narodowy gracz, który 
działa w ponad 70 kra-
jach. Dzięki najszerszej 
gamie komponentów 
nadwoziowych i wyposa-
żenia wewnętrznego (ka-
biny), Covind gwarantuje 
najwyższej jakości części 
i jest w stanie zaspokoić 
potrzeby międzynarodo-
wego taboru jeżdżącego.

PRODUKCJA 
I KNOW-HOW
Know-how w połączeniu 
z innowacją i doświad-
czeniem to udany mariaż, 
który najlepiej charak-
teryzuje pracę Covindu. 
W celu optymalizacji 
procesów produkcyjnych 
firma stale inwestuje 
w technologie. Covind, 
dzięki trzydziestoletnie-
mu doświadczeniu i wy-
soko wykwalifikowanym 
zespołom, posiada know-
-how, które wraz z in-
tensywnym działaniem 
badawczo-rozwojowym 
gwarantuje niezawodność 
wysokiej jakości. Covind 
zarządza autonomicznie, 
dzięki wewnętrznej struk-
turze procesu produkcji, 
wszystkimi etapami po-
wstawania wyrobu – od 
projektowania części, 
konstrukcji form poprzez 
produkcję, lakierowanie 
i montaż. Strukturyzacja 
obecna jest na każdym 
etapie procesu produk-

cyjnego, począwszy od 
studium wykonalności, 
projektu technologiczne-
go aż do uruchomienia 
produkcji seryjnej. Aby 
móc pozostać konkuren-
cyjnym w szybkości reak-
cji i jakości, Covind latami 
inwestował w layout 
technologiczny produk-
cji komponentów prze-
chodząc od technologii 
wtrysku ciśnieniowego 
i termoformatowanie do 
formowania rotacyjnego. 
Asortyment produkowany 
jest z tworzyw sztucznych 
i blach. Zawiera 16 grup, 
126 linii produktowych 
i około 7000 referencji, 
wśród których może-
my wymienić zderzaki, 
maski silnika, stopnie, 
błotniki, drzwi, klamki, 
lusterka itd. 

JAKOŚĆ 
Firma od zawsze stosuje 
standardy gwarantujące 
niepodważalne jakościo-
wo produkty i usługi. 
Od momentu powstania 
Covind jest synonimem 
jakości, dążącym do 
ugruntowania i rozwija-
nia swojej konkurencyj-
ności na rynku, poprzez 
stałe poprawianie jakości, 
niezawodności i bezpie-
czeństwa swoich wyro-
bów i usług. W związku 
z tym komponenty Co-
vind są stale poddawane 
rygorystycznemu i dro-
biazgowemu procesowi 
kontroli w celu zagwaran-
towania produktu, który 
doskonale spełnia normy 
i specyfikacje producen-
tów. Oprócz uzyskania 

certyfikatu TÜV UNI EN 
ISO 9001, Covind posiada 
również certyfikat Gost-R, 
a także dodatkowe nagro-
dy przyznawane przez 
firmy liderów w zakresie 
kontrolowania, weryfika-
cji, analizy i certyfikacji. 

LOGISTYKA
Wydajna usługa logi-
styczna wspierana przez 
zaawansowany system 
informatyczny to pomysł 
na zmaksymalizowane 
działania. Innym kluczo-
wym elementem i charak-
terystycznym znakiem 
Covind jest efektywność 
systemu logistycznego, 
udoskonalanego w czasie, 
zdolnego do programo-
wania i synchronizacji 
multiprzepływów towa-
rów oraz do zarządzania 
wszystkimi powiązanymi 
informacjami. Covind 
dysponuje powierzch-
nią magazynową ponad 
50 tys. metrów kwadra-
towych, która umożliwia 
natychmiastową dostęp-
ność produktu, a zatem 
szybszą dostawę. Szcze-
gólną uwagę zwraca się 
na fazy konfekcjonowania 
i pakowania, poszukując 
elastycznych rozwiązań 
minimalizujących wy-
miary i maksymalizują-
cych zabezpieczenie to-
waru. Wszystkie produkty 
Covind są oznakowane 
w taki sposób, aby zagwa-
rantować ich optymalne 
śledzenie oraz szybką 
i bezpieczną identyfikację 
w ciągu logistycznym. 

42





TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Exide tak zaprojektował swoje akumu-
latory, aby obniżyć ryzyko awarii i w ten 
sposób dać klientowi przewagę nad 
konkurencją. Klient zyskuje produkt 
o najwyższej wydajności na rynku, niż-
sze koszty jego użytkowania i wybór 
produktów do różnych zastosowań. Dla 
właścicieli flot i mechaników szczegól-

nie ważne jest, aby poprawnie dobrać 
akumulator w odniesieniu do warunków 
jego użytkowania. 

Dlatego też Exide, jako ekspert na rynku 
pierwszego wyposażenia, pomaga klien-
tom we właściwym doborze akumulato-
rów. Najważniejszymi kryteriami doboru 

są: odporność na wstrząsy, wytrzyma-
łość w pracy cyklicznej oraz optymalny 
prąd rozruchu. Oprócz akumulatora 
StrongPRO, Exide oferuje również inne 
akumulatory do pojazdów użytkowych: 
EndurancePRO, PowerPRO i StartPRO. 

PRODUKTY

AKUMULATORY O WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI WSPARCIEM 
TWOJEGO BIZNESU 
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LOGISTYKA W CZASACH, GDY KLIENCI OCZEKUJĄ SZYBKICH I PEWNYCH DOSTAW,
MA ZNACZENIE WIĘKSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK. DZIAŁAJĄC W TAK KONKURENCYJNYM 
OTOCZENIU, WŁAŚCICIELE FLOT BACZNIE MONITORUJĄ SWOJE KOSZTY STAŁE. 
NIEPLANOWANA PRZERWA W UŻYTKOWANIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO OZNACZA 
NIEZADOWOLENIE KLIENTA, NIEWYKORZYSTANIE SIŁY ROBOCZEJ I KAPITAŁU, A NAWET 
POTENCJALNE KARY. 

EndurancePRO 
– wytrzymały w pracy cyklicznej 

PowerPRO 
– imponująca moc przy każdym starcie 

StartPRO 
– pewna moc rozruchu podczas 
standardowej eksploatacji 

ZALETY: 
-  50% dłuższa żywotność w pracy cyklicznej – w porównaniu do standardowego akumulatora do 

pojazdów ciężarowych (zaawansowana technologia SHD z wykorzystaniem separatorów z maty 
szklanej); 

-  idealny do pojazdów pokonujących długie trasy, z wyposażeniem kabiny wspierającym komfort 
kierowcy; 

-  idealny do pojazdów dostawczych, wyposażonych w windy elektryczne/hydrauliczne; 
-  zwiększona trwałość; 
-  niska obsługowość – może wymagać uzupełnienia wody; 
-  stworzony w oparciu o doświadczenie z rynku OE. 

ZALETY: 
-  najwyższy prąd rozruchu (więcej płyt i masy czynnej maksymalnie zwiększa powierzchnię kratki); 
-  idealny do użytku w niskich temperaturach; 
-  idealny do pojazdów ciężarowych/autobusów z dużymi silnikami; 
-  wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt; 
-  bezobsługowy – brak konieczności uzupełniania wody; 
-  powstały w oparciu o doświadczenia z rynku OE. 

ZALETY: 
-  idealny do pojazdów bez specjalnych wymogów pod względem odporności na wibracje ilość cykli  

i prądu rozruchu; 
-  wzmocniona oraz niezawodna konstrukcja mocowania zestawów typu hot-melt; 
-  kompletna oferta pokrywająca niemal 100% parku pojazdów, w tym typy specjalne; 
-  niska obsługowość – może wymagać uzupełniania wody. 

NAJWYŻSZA 
ODPORNOŚĆ 

W PRACY 
CYKLICZNEJ

NAJWYŻSZA 
MOC

NISKIE 
TEMPERATURY

BEZOBSŁUGOWY

BOGATE 
WYPOSAŻENIE

BEZPIECZNY 
START

RUCH 
MIEJSKI

NISKA 
OBSŁUGOWOŚĆ



AKUMULATORY O WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI WSPARCIEM 
TWOJEGO BIZNESU 



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PRODUKTY46

Przy współpracy i za pośrednictwem 
Inter Cars, firma VANSTAR pragnie do-
trzeć do jak najszerszego grona klientów 
detalicznych użytkujących pojazdy 
wyposażone w filtry cząstek stałych 
i katalizatory. VANSTAR specjalizuje się 
bowiem w czyszczeniu elementów fil-
tracyjnych zainstalowanych w układach 
wydechowych. 

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

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

z zapchanym filtrem;
-  zostaje poinformowany o możliwości 

regeneracji (poprzez czyszczenie) 

eksploatowa-
nych filtrów, 
katalizatorów 
i wydłużenia ich 
żywotności bez 
konieczności 
kupowania 
nowych, drogich 
elementów; 

-  filia Inter Cars kon-
taktuje się z działem 
VANSTAR Service;

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

-  VANSTAR czyści i odsyła do filii Inter 
Cars zregenerowany produkt, na który 
udziela sześciomiesięcznej gwarancji;

-  klient odbiera filtr z filii Inter Cars. 

O VANSTAR
Firma została założona w 1993 roku. 
W pierwszych latach działalności wy-
twarzała elementy układu wydecho-
wego przeznaczone do samochodów 

ciężarowych 
produkcji polskiej. 

Odpowiadając na zapo-
trzebowanie klientów, oferta została 

poszerzona i obecnie obejmuje komplet-
ne układy wydechowe do wszystkich 
wiodących marek pojazdów użytko-
wych. VANSTAR oferuje zaawansowa-
ne rozwiązania techniczne układów 
wydechowych pojazdów użytkowych, 
maszyn budowlanych i rolniczych oraz 
agregatów prądotwórczych. Ponadto 
produkuje rury do wlotu powietrza 
i układów chłodzenia cieczą.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE CORAZ WIĘKSZE 
ZAINTERESOWANIE NA RYNKU PROCESEM CZYSZCZENIA 
FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH I KATALIZATORÓW DO 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, PRODUCENT UKŁADÓW 
WYDECHOWYCH, FIRMA VANSTAR, URUCHAMIA NOWĄ 
USŁUGĘ SKIEROWANĄ DO KLIENTÓW FINALNYCH.

CZYSZCZENIE 
ELEMENTÓW 
FILTRACYJNYCH 

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
VANUCF001
VANUCF011
VANUCF002
VANUCF012
VANUCF003
VANUCF013

Wiech Piotr, Starszy 
Specjalista ds. Pro-
duktu
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OD AKUMULATORA CORAZ 
CZĘŚCIEJ WYMAGA SIĘ:
-  zwiększonej odporności na wibracje ze 

względu na montaż na tylnej osi;
-  wysokiej akceptacji ładunku, umożli-

wiającej szybkie doładowanie podczas 
krótszych przejazdów;

-  większej liczby cykli w kontekście czę-
stych postojów z noclegiem;

-  zwiększonej odporności na głębokie 
rozładowanie zapewniającej prawidło-
we działanie dodatkowych urządzeń 
np. klimatyzacji postojowej.

Ciągle rosnące wymagania względem aku-
mulatorów oznaczają, że montaż konwen-
cjonalnego akumulatora w nowoczesnym 
pojeździe dalekodystansowym przełoży 
się na krótszą żywotność, zwiększone 
ryzyko wystąpienia niespodziewanych 
awarii, a także niepotrzebne zwiększenie 
całkowitego kosztu zarządzania flotą. 

W ciągu najbliższych lat rynek nadal bę-
dzie dynamicznie się rozwijał. Nowoczesne 
pojazdy ciężarowe zostaną wyposażone 
w system Start-Stop, funkcje zwiększające 
wydajność, tryb „żeglowania“ (ang. sailing/
coasting) oraz funkcje jazdy ekonomicznej.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom 
VARTA, we współpracy z największymi 
producentami pojazdów użytkowych, 
stworzyła nowy akumulator, 
VARTA PROMOTIVE AGM. 

JEGO NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY TO: 
-  mata z włókien szklanych, która eli-

minuje możliwość wystąpienia awarii 
akumulatora ze względu na rozwar-
stwienie elektrolitu; 

-  zwiększona odporność na cyklicz-
ność; 

-  wyższa odporność na wibracje; 
-  obsługa nowoczesnych funkcji 

oszczędzania paliwa, takich jak sys-
tem Start-Stop; 

-  zapewnianie optymalnej wydajności na-
wet przy niskim poziomie naładowania.

VARTA PROMOTIVE AGM:
-  6 razy dłuższa żywotność w porówna-

niu z tradycyjnymi akumulatorami;  
-  do zasilania zaawansowanych funkcji 

hotelowych oraz klimatyzacji postojowej;
-  odpowiednie do montażu na tylnej osi 

(EURO 5/6) dzięki wysokiej odporności 
na wibracje.

NOWOŚĆ VARTA: 
PORTAL DLA FLOT 
VARTA® Truck Portal to nowa platforma 
usługowa, szkoleniowa i informacyjna 
dla menedżerów flot pojazdów 
użytkowych.   
Platforma zawiera wyszukiwarkę aku-
mulatorów, kalkulator TCO (całkowite 
koszty zarządzania flotą) oraz część 
informacyjną. Wyszukiwarka akumula-
torów ułatwia klientom znalezienie od-
powiedniego akumulatora do wybranego 
zastosowania. Uwzględniając pojazdy 
z wyposażeniem dodatkowym, wyja-
śnione zostają odpowiednie technologie 
zapewniające maksymalne parametry 
i obniżony TCO. Kalkulator TCO dostarcza 
konkretnych informacji o potencjalnych 
oszczędnościach wynikających z wyboru 
właściwego akumulatora na podstawie 
wymagań danego klienta.

NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT POJAZDY UŻYTKOWE BARDZO SIĘ ZMIENIŁY. 
WPŁYW NA TO MIAŁY M.IN: REGULACJE RZĄDOWE WPROWADZAJĄCE WYŻSZE 
STANDARDY POZIOMÓW EMISJI SPALIN, ROSNĄCA LICZBA POSTOJÓW Z NOCLEGAMI, 
KORZYSTANIE Z DODATKOWYCH URZĄDZEŃ POBIERAJĄCYCH ENERGIĘ, TAKICH 
JAK NP. KLIMATYZATORY POSTOJOWE, A TAKŻE CORAZ WIĘKSZA ILOŚĆ URZĄDZEŃ 
POPRAWIAJĄCYCH KOMFORT PRACY KIEROWCY, MONTOWANYCH ZARÓWNO W KABINIE, 
JAK I W OBRĘBIE UKŁADU NAPĘDOWEGO.

NOWOCZESNE 
ROZWIĄZANIE DLA FLOT. 

AKUMULATOR VARTA 
PROMOTIVE AGM
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Zachęcamy do odwiedzenia 
platformy: WWW.VARTA-
AUTOMOTIVE.COM/FLEET 
VARTA TRUCK PORTAL
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WARTOŚĆ DODANA 
W PRODUKTACH: 
TECHNOLOGIA I JAKOŚĆ
Dmuchawa kabinowa, w zależności od 
typu konstrukcji, składa się z różnych 
części składowych, między innymi takich 
jak. wirnik dmuchawy, silnik elektryczny, 
łożyska itd. Wybrane elementy składowe 
dmuchawy są częściami krytycznymi, 
wpływającymi bezpośrednio na parame-
try pracy dmuchawy (np. głośność) czy też 
jej trwałość. Przy opracowywaniu dmu-
chaw Nissens zwrócił szczególną uwagę 
na części krytyczne, w celu zapewnienia 
wysokich parametrów pracy. 

SZCZOTKI SILNIKA: ISTOTNY 
ELEMENT DMUCHAWY 
W zakresie dmuchaw z silnikami 
szczotkowymi, Nissens kładzie nacisk 
na wysoką jakość materiałową oraz wy-
konawczą szczotek silnika. Wielokrotne 
przykłady z rynku w zakresie produktów 
kiepskiej jakości udowodniły, że niska 

jakość materiału szczotek doprowadza 
do awarii dmuchawy lub jej przyspieszo-
nego zużycia. Przy dużych obciążeniach 
prądowych szczotki o niskiej jakości 
grzeją się oraz potrafią nadtopić ustala-
jące je plastikowe elementy obudowy. 
Nissens zwraca uwagę na prawidłowy 
dobór materiałów szczotek oraz ich 
oporności (odpowiednia mieszanina 
materiałów ślizgowych oraz dodatkowo 
materiałów bardzo dobrze przewodzą-
cych prąd), w celu zapewnienia wysokiej 
trwałości dmuchaw.

NORMY ISO 7637, ISO 16750 
ORAZ DYREKTYWA EMC
Wszystkie dmuchawy kabinowe Nissens 
spełniają normy w zakresie urządzeń 
elektrycznych ISO 7637, ISO 16750 oraz 
dyrektywę zgodności elektromagne-
tycznej (EMC). Każda dmuchawa wy-
posażona jest w układ sterujący jakości 
OE. Dmuchawy Nissens muszą przejść 
testy jakościowe tj. test przepływu 
powietrza, test temperatur, test przecią-
żeniowy, test zmiennych parametrów 

pracy, start-stop test, test wytrzyma-
łościowy, test wibracji, test długiego 
czasu pracy, test wyważenia wirnika, 
test głośności. 
Dmuchawy kabinowe Nissens 
umieszczone są w katalogu online, 
dostępnym pod adresem:
 www.nissens.com.pl/katalog. W ka-
talogu zawarto łatwą identyfikację 
produktów, umożliwiającą ich 

szybki i prawidłowy dobór wg 
różnych kryte-

riów. 

Oprócz wysokiej jakości rysunków tech-
nicznych dmuchaw, dodatkowo umiesz-
czono w katalogu zdjęcia dmuchaw 360° 
(„3D”), które można obracać w różnych 
kierunkach. Ponadto przedstawiono 
w katalogu zdjęcia zbliżeniowe wtyczek. 
Przy każdej dmuchawie można znaleźć 
ikonę prowadzącą do ogólnych warun-
ków instalacji i gwarancji dmuchaw oraz 
ikonę z broszurą nt. dmuchaw. Średni 
czas montażu dmuchawy Nissens 
zawiera się w zakresie 0,5-1 godziny. 
Docelowo dmuchawy o największej pra-
cochłonności montażu będą zawierały 
w katalogu ikonę z filmem instruktażo-
wym na temat ich montażu.

PODSUMOWANIE 
CECH DMUCHAW 
KABINOWYCH NISSENS
- zaprojektowane i wykonane zgodnie z nor-

mami ISO 7637, ISO 16750 oraz dyrektywą 
zgodności elektromagnetycznej EMC,

- wysokiej jakości silniki elektryczne, w tym 
szczotki silnikowe (zdolność przenoszenia 
dużych obciążeń prądowych) oraz jednost-
ki sterujące,

- wysokiej jakości tworzywa sztuczne  
(m.in. brak plastiku z recyklingu),

- niska emisja szumów (wirniki wyważone),
- dodatkowe wtyczki w komplecie  

(wybrane referencje),
- książeczka instalacji i gwarancji w formie 

drukowanej w kartonie z produktem,
- dokładny i czytelny katalog online ze zdję-

ciami 360°, filmy instruktażowe montażu 
w Katalogu Online,

- solidne pakowanie – zabezpieczenie 
w transporcie i składowaniu.

SEZON JESIENNO-
- ZIMOWY: DMUCHAWY 
KABINOWE 
DMUCHAWY KABINOWE SĄ PRODUKTAMI SZCZEGÓLNIE DOBRZE SPRZEDAJĄCYMI SIĘ 
W SEZONIE JESIENNO-ZIMOWYM, KIEDY TO BEZ SPRAWNIE DZIAŁAJĄCEJ DMUCHAWY 
SZYBY AUTA PARUJĄ I OGRANICZAJĄ WIDOCZNOŚĆ KIEROWCY. 
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Jednostka napędowa stosowana w takich 
pojazdach jak Fiat Ducato czy Iveco Daily  
o pojemności 2,3 l to bardzo popularna 
jednostka występująca w Europie. W przy-
padku wymiany układu rozrządu należy 
zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie 
narzędzi specjalnych do zablokowania 
wałków rozrządu, wału korbowego oraz koła 
pompy paliwowej, mimo że 
na pasku znajdują się 
znaczniki ustawie-
nia paska do zna-
ków na zębatym 
kole wałka rozrzą-
du i wału korbowe-
go. Montaż paska bez 
użycia blokady wałków 
rozrządu może doprowa-
dzić do przestawienia drugiego 
z wałków rozrządu, który jest połączony 
łańcuchem z wałkiem, do którego zamonto-
wane jest koło. 

Jednym z pierwszych symptomów niewła-
ściwego ustawienia rozrządu w przypadku 
montażu bez narzędzi specjalnych może 
być nierówna praca silnika na biegu jało-
wym, słyszalne odgłosy z okolicy paska 
rozrządu, wskazujące na nadmierne drga-
nia paska oraz pojawienie się błędu w ste-
rowniku silnika związanego z niewłaści-
wym sygnałem czujnika wałka rozrządu.
Należy również zwrócić uwagę, że 
część nieprawidłowości jakie występują 
w przypadku braku blokad rozrządu, tj. 
nadmierne drgania paska rozrządu mogą 
wystąpić gdy zostanie niewłaściwie 
wykonana procedura napięcia rolki na-
pinacza. Głównym powodem są zmiany 
technologiczne dotyczące rolki napinacza 
i procedury napięcia. W przypadku zesta-
wów INA, napinacz ze zmodyfikowanym 
mimośrodem regulacyjnym o numerze 
referencyjnym 531 0505 10 może występo-
wać w zestawach INA KIT pod numerem 
referencyjnym 530 0232 09/10/30 na rynku 
Aftermarket w Polsce.
Podczas wymiany układu rozrządu w sil-
niku 2.3 JTD, po zamontowaniu blokad 
należy zwrócić szczególną uwagę na ro-
dzaj rolki napinającej zamontowanej w sil-
niku i znajdującej się w zestawie rozrządu. 
Fotografia nr 1 pokazuje różnice wizualne.

Główną różnicą jest wygląd mimośrodu 
regulacyjnego. Rolka napinająca znajdująca 
się po lewej stronie została zastąpiona nową 
rolką, po prawej stronie, która występuje 
w zestawach INA KIT. W przypadku instruk-
cji wymiany rozrządu znajdujących się na  

www.repxpert.pl oraz innych  dokumen-
tacji przygotowanych do wymiany starego 

typu rolki napinacza, 
przedstawiona jest 

procedura napię-
cia mimośrodu 
regulacyjnego 
z płytą mimo-

środową o trzech 
nacięciach. Według 

instrukcji właściwe 
napięcie paska to ustawie-

nie napinacza tak, by znacznik 
znajdował się na nacięciu środkowym, tak 
jak widać na załączonym rysunku.

Dlatego w przypadku nowego typu rolki 
napinającej, występującej w zestawach 
o numerach 530 0232 09/ 530 0232 10/ 
530 0232 30, należy dokładnie  zapoznać 
się z instrukcją montażu dołączoną do 
zestawu, która wyjaśnia poprawną pro-
cedurę napięcia rolki napinacza nowego 
typu.
Procedura zawiera informacje dostoso-
wane do nowego typu rolki napinającej 
i pokazuje właściwy montaż. Podczas 
montażu nowej rolki napinającej należy 
we wstępnej fazie przepiąć mimośród 
regulacyjny  poza zakres właściwego 
ustawienia i dokręcić śrubę  (punkt 6) 
oraz dokonać 8–krotnego obrotu wału 
korbowego (punkt 7). Jednym z powo-

dów 8-krotnego obrotu wału korbowego 
jest to, że koło wałka rozrządu i koło 
wału korbowego posiada klin, co unie-
możliwia swobodne obracanie się tych 
kół. Dlatego podczas procedury napięcia 
paska rozrządu fizycznie napina się 
około 30% tego paska, a kilkukrotne 
obrócenie wału korbowego pozwala na 
dokonanie właściwego napięcia pozo-
stałej części paska rozrządu. Kolejną 
czynnością (punkt 8) jest właściwe usta-
wienie rolki napinającej, w której mimo-
śród regulacyjny posiada jedno nacięcie, 
a na mimośrodzie roboczym znajduje się 
okrągły otwór, który po montażu ma się 
znajdować w wycięciu mimośrodu regu-
lacyjnego (punkt 11).

DLA SILNIKA 2,3 JTD IVECO DAILY / FIAT DUCATO

PROCEDURA NAPIĘCIA ROLKI NAPINAJĄCEJ 
531 0505 10 ZE ZMODYFIKOWANYM 
MIMOŚRODEM REGULACYJNYM

Foto 1. Stara 
wersja po lewej 
i nowa po prawej.
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TECHNOLOGIA EFB = ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY 

Technologia EFB 
płyta dodatnia pokryta 
warstwą poliestru 
– większa żywotność 
masy czynnej 

kratka ołowiana

wzmocnione mocowania 
płyt – mniejsze ryzyko 
oberwania 

mikroporowate separatory 
kopertowe – zapobieganie 
wewnętrznym zwarciom 

dodatkowe 
stabilizatory 
mostków 
– mniejsze 
obciążenia 
mechaniczne 

pakiety płyt przyklejone na 
gorąco do dna obudowy 
– odporność na wibracje 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ 
NA WSTRZĄSY 
AKUMULATORY O POJEMNOŚCIACH 240 AH I 190 AH TO ODPOWIEDNIKI TYCH NAJCZĘŚCIEJ 
SPOTYKANYCH W POJAZDACH – O POJEMNOŚCIACH 180 AH I 225 AH. POPRAWIENIE 
PARAMETRÓW OSIĄGNIĘTO PRZY ZACHOWANIU DOTYCHCZASOWYCH WYMIARÓW 
AKUMULATORÓW, CO POWODUJE, ŻE PASUJĄ W POJEŹDZIE BEZ ŻADNYCH PRZERÓBEK. 

Dzięki większej pojemności doskonale 
sprawdzają się one w samochodach pra-
cujących w ciężkich warunkach lub ma-
jących duże zapotrzebowanie na prąd. 
Akumulatory TE EFB mają odporność na 
wstrząsy spełniającą standard V4 
(co odpowiada odporności za wstrząs do 
6 g), większą tolerancję na pracę z niski-
mi stopniami naładowania oraz są dużo 
bardziej odporne na pracę cykliczną. 

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

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

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

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

-  zastosowanie dodatkowych stabili-
zatorów mostków pomiędzy trzecią 
a czwartą celą, co przeciwdziała  
pęknięciu mostka w miejscu najbar-
dziej obciążonym mechanicznie. 

Oprócz zwiększonej odporności na 
wstrząsy, akumulatory TE posiadają sze-
reg rozwiązań technicznych poprawia-
jących ich właściwości eksploatacyjne. 
Zastosowanie mikroporowatych separa-
torów kopertowych zapobiega zwarciu 
płyty dodatniej i ujemnej oraz wydłuża 
żywotność akumulatora. 

Konstrukcja kratki ołowianej produko-
wanej metodą wytłaczania charaktery-
zuje się skróconymi drogami przepływu 
prądu, co zmniejsza oporność wewnętrz-
ną i zwiększa moc, a specjalny stop 
ołowiu zwiększa odporność na korozję 
i zapewnia niski stopień samorozłado-
wania. 

Unikalnym rozwiązaniem zastosowa-
nym w akumulatorach TE są cyrkulatory 
kwasowe znajdujące się w każdej celi. 
Zapobiegają one rozwarstwianiu się 
elektrolitu i pozwalają na utrzymanie 
jego równej gęstości, co zwiększa do-
stępny prąd rozruchowy w akumula-
torach częściowo rozładowanych oraz 
opóźnia zjawisko zasiarczania płyt. 

Gwarancja2 LATA
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Wprowadzone udoskonalenia 
mają na celu lepsze dostosowanie 
akumulatora do wymagań 
współczesnych pojazdów 
ciężarowych z dużą 
liczbą odbiorników 
elektrycznych. 

Nr Bosch ETN Ah A (EN) dł. szer. wys. Kod EAN 
0 092 TE0 777 690 500 105 190 1050 513x223x223 4 D47 026 063 561

0 092 TE0 888 740 500 120 240 1200 518x276x242 4 D47 026 063 578





TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PRODUKTY

Podobny efekt do światła lamp kseno-
nowych udało się uzyskać w żarówkach 
halogenowych Philips MasterDuty 
BlueVision, przeznaczonych pod insta-
lacje 24V. Uzyskana w nich temperatura 
barwowa rzędu 3500K zbliżona jest do 
białego, dziennego światła. Gwarantu-
je to nie tylko lepszą widoczność zza 
kierownicy oraz mniejsze zmęczenie 
wzroku nawet podczas wielogodzinnej 
jazdy po zmroku, ale i szybsze dostrze-
żenie nadjeżdżającego wielotonowego 
pojazdu przez pozostałych uczestników 
ruchu drogowego.

Dodatkowo żarówki halogenowe 
o właściwościach lamp ksenonowych 
doskonale podkreślają linie nadwozia 
pojazdu. Poprzez ich montaż można 
więc w łatwy sposób uzyskać efekt 
optycznego tuningu.

Konstrukcje pojazdów ciężarowych 
uwzględniają pracę pod bardzo dużym 
obciążeniem. Niejednokrotnie podda-
wane są wstrząsom oraz wibracjom, 
które mogą doprowadzić do mechanicz-
nych uszkodzeń żarówki halogenowej. 
Częsta ich wymiana podnosi koszty 
eksploatacji pojazdu, generując przy 
tym dłuższe przestoje potrzebne na jej 
wymianę. Dlatego w bańce Philips Ma-
sterDuty BlueVision zastosowano wyso-
kiej jakości szkło kwarcowe odporne na 
większe przeciążenia. Pokryto ją rów-
nież specjalną powłoką odpowiadającą 
- wraz z niebieskim kapturkiem nasady 
- za efekt lampy ksenonowej.

Żarówki halogenowe Philips MasterDu-
ty BlueVision 24V dostępne są jako H3, 
H4 i H7.

PROSTY DO UZYSKANIA 
EFEKT LAMP KSENONOWYCH 
W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH
POD KONIEC LAT 90. XX WIEKU PHILIPS OPATENTOWAŁ I WPROWADZIŁ DO SERYJNEJ 
PRODUKCJI LAMPY KSENONOWE. ICH ZALETĄ JEST BIAŁE ŚWIATŁO, BEZSPRZECZNIE 
POPRAWIAJĄCE WIDOCZNOŚĆ, A TYM SAMYM BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE. JEDNAK 
ICH ZASTOSOWANIE WYMAGA FABRYCZNEGO MONTAŻU ODPOWIEDNICH REFLEKTORÓW 
Z SYSTEMEM STABILIZACJI I OCZYSZCZANIA.
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Wyjątkowym rozwiązaniem przeznaczo-
nym do ciężarówek są żarówki halogenowe 
OSRAM TRUCKSTAR PRO, łączące cechy, 
które wcześniej wydawały się być nie do 
pogodzenia: 2,5-krotnie dłuższą trwałość, 
o 100% jaśniejsze światło oraz ekstremalną 
odporność na wstrząsy. Jest to możliwe 
dzięki opatentowanej przez OSRAM kon-
strukcji jednozwojowego żarnika.

Żarówki OSRAM TRUCKSTAR PRO kierują 
aż do 100% więcej światła na drogę w po-
równaniu do żarówek standardowych. 
Wiązka światła jest przy tym bardziej 
skupiona i znacznie lepiej oświetla drogę. 
Pozwala to kierowcy łatwiej i szybciej roz-
poznać zagrożenia oraz wcześniej na nie 
zareagować. Jaśniejsze światło umożliwia 
lepsze postrzeganie oraz mniejsze zmęcze-
nie wzroku przez co zwiększa bezpieczeń-
stwo jazdy, ograniczając tym samym liczbę 
wypadków.
Dzięki opracowaniu jednozwojowego żar-
nika („jednoskrętki”) można uzyskać w ża-
rówkach halogenowych OSRAM TRUCK-
STAR PRO aż trzy korzyści: jaśniejsze świa-
tło, wydłużoną trwałość i lepszą odporność 
na drgania. W przypadku tzw. „dwuskrętki” 
nie było to możliwe do osiągnięcia. Żarówki 
OSRAM TRUCKSTAR z żarnikami w po-
staci tzw. jednostkętki (single-coil) są na 
rynku od kilku lat, ale producent stale je 
unowocześnia. Firmy, które nie mają dostę-
pu do tej technologii, muszą tworzyć od-
rębne linie produktowe z przewagą jednej 

z cech – jaśniejszego światła lub dłuższej 
trwałości i odporności na wstrząsy.
Na polskich drogach odporność na wstrzą-
sy jest istotnym parametrem. Istnieją 
normy określające wymagania stawiane 
żarówkom. W firmie OSRAM poddano 
analizie różnice pomiędzy standardowym 
testem wibracji WBR według IEC 60810, 
a tym, czego wymagają producenci sa-
mochodów ciężarowych. Okazuje się, że 
w rzeczywistości żarówki w samochodach 
ciężarowych są o wiele bardziej narażone 
na wstrząsy, niż wskazują na to normy. 
I na tę sytuację odpowiada TRUCKSTAR 
PRO. Bardziej stabilna pojedyncza skręt-
ka minimalizuje wrażliwość na drgania. 
Firma OSRAM dostarcza żarówki nie tylko 
spełniające normy, ale także znacznie je 
przewyższające. 

W linii TRUCKSTAR PRO można znaleźć 
wszystkie najpopularniejsze modele żaró-
wek: H1, H3, H4, H7 i H11, przystosowane do 
napięcia 24 V.

Poza żarówkami halogenowymi TRUCK-
STAR PRO w ofercie OSRAM można znaleźć 
produkty z serii ORIGINAL, które spełniają 
wymagania odbiorców wyposażenia 
fabrycznego samochodów (OEM). Seria 
żarówek halogenowych OSRAM ORIGINAL 
jest używana przez producentów samocho-
dów ciężarowych jako oryginalne części 
zamienne. Zapewnia niezawodną jakość, 
duży wybór typów i doskonały stosunek 
jakości do ceny.

OSRAM jest również producentem najwyż-
szej jakości lamp ksenonowych XENARC. 
Produkty te podzielono na cztery kategorie, 
w zależności od cech: NIGHT BREAKER, 
COOL BLUE, ULTRA LIFE i ORIGINAL. 
OSRAM NIGHT BREAKER to produkty dla 
najbardziej wymagających użytkowników. 
Charakteryzują się największą wydajnością 
– oferują jasne światło o optymalnej barwie. 
Lampy ksenonowe OSRAM z serii XENARC 
NIGHT BREAKER LASER charakteryzują się 
do 200% jaśniejszym światłem w porówna-
niu z wymogami homologacyjnymi określo-
nymi w normie ECE. Lampy OSRAM COOL 
BLUE oferują chłodnobiałe światło, które 
jest nawet do 20% jaśniejsze oraz poprawia 
kontrast widzenia. Temperatura barwowa 
do 6000 K została osiągnięta dzięki zastoso-
waniu specjalnego wypełnienia bańki, które 
zastąpiło filtr. OSRAM XENARC ULTRA 
LIFE to seria lamp o wydłużonej trwałości. 
Producent udziela na nie aż 10 lat gwarancji, 
bo mają nawet 4-krotnie dłuższą trwałość 
w porównaniu ze zwykłymi lampami kse-
nonowymi. Lampy ksenonowe z linii ORI-
GINAL, tak samo jak w przypadku żarówek 
halogenowych charakteryzuje niezawodna 
jakość, duży wybór typów i doskonały stosu-
nek jakości do ceny.

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA OSRAM 
DO SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH
PROFESJONALNI KIEROWCY CZĘSTO 
JEŻDŻĄ PO DROGACH ZŁEJ JAKOŚCI, 

W NOCY I PRZY ZMIENNYCH 
WARUNKACH POGODOWYCH. 

DLATEGO POTRZEBUJĄ 
OŚWIETLENIA NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI – JASNEGO, WYJĄTKOWO 
TRWAŁEGO I NIEZAWODNEGO. 

58 PRODUKTY





widoczne logo „wymiany serwisowej”
różne numery referencyjne dla zestawu nowego i regenerowanego!

widoczne logo VES to skrót od “Valeo Exchange System”, czyli system
zbiórki rdzeni funkcjonujący obecnie w niektórych krajach europejskich;
logo VES daje nam jasną informację, że mamy do czynienia
z komponentem regenerowanym

widoczne logo VES to skrót od “Valeo Exchange System”, czyli system
zbiórki rdzeni funkcjonujący obecnie w niektórych krajach europejskich;
logo VES daje nam jasną informację, że mamy do czynienia
z komponentem regenerowanym

ma wiele cech wspólnych z tarczą nową: ta sama nowa oryginalna
okładzina cierna, ten sam oryginalny sposób mocowania
okładziny ciernej do płyty nośnej

mogą być w niej stosowane tłumiki drgań regenerowane fabrycznie
(jeśli przeszły kontrolę w fabryce i zostały do regeneracji zakwalifikowane),
ale również tłumiki drgań nowe fabrycznie, na pierwszy rzut oka odróżnienie
tłumików drgań regenerowanych i nowych jest praktycznie niemożliwe

opisany w TecDoc jako REMANUFACTURED
komponenty regenerowane opatrzone zieloną i czerwoną strzałką
(symbolem wymiany serwisowej)

opisane w TecDoc jako NEW

zawiera pierścień dystansujący, jego zastosowanie wynika z konieczności
przeprowadzenia obróbki mechanicznej płyty dociskowej podczas regeneracji,
co zmienia jej grubość

więcej niż jedno miejsce wyważenia tarczy dociskowej

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT IDENTYFIKACJI SPRZĘGIEŁ NOWY – REGENEROWANY ZNAJDĄ PAŃSTWO W SZKOLENIU ONLINE 
DOSTĘPNYM NA STRONIE  WWW.VALEOSERVICE.PL, W ZAKŁADCE SZKOLENIA 
TECHNICZNE – SZKOLENIA ONLINE. ZAPRASZAMY!
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JAK ODRÓŻNIĆ 
SPRZĘGŁO NOWE OD 

SPRZĘGŁA REGENEROWANEGO?
SPRZĘGŁA VALEO Z ZASTOSOWANIEM DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW.
ETYKIETA ZESTAWU REGENEROWANEGO:

REGENEROWANA TARCZA DOCISKOWA:

REGENEROWANY ZESTAW: NOWE ZESTAWY I KOMPONENTY:

REGENEROWANA TARCZA SPRZĘGŁOWA:





– NOWE OBLICZE DOWNSIZINGU 
PRODUCENCI TURBOSPRĘŻAREK PODEJMUJĄ WYZWANIA, MAJĄCE NA CELU 
ZAOFEROWANIE PRODUCENTOM POJAZDÓW NOWYCH MOŻLIWOŚCI DOWNSIZINGU. 
JEDNĄ Z NAJNOWSZYCH PROPOZYCJI NA RYNKU JEST ELEKTRYCZNIE NAPĘDZANA 
SPRĘŻARKA EBOOSTER DZIAŁAJĄCA WRAZ Z SYSTEMEM MGU – CZYLI GENERATOREM 
DO ODZYSKIWANIA ENERGII PODCZAS HAMOWANIA.

Nowoczesne pojazdy wyposażone są 
w coraz większą ilość komponentów elek-
trycznych, co wymaga wydajnego pokła-
dowego systemu zasilania. Trend zmierza 
zatem w kierunku systemów zasilania 
48 V, które są w stanie zapewnić dodat-
kową energię dla zwiększającej się liczby 
urządzeń potrzebnych do  właściwego 
funkcjonowania pojazdu. BorgWarner 
szybko rozpoznał kierunek rozwoju i przy-
spieszył wprowadzenie szerokiej gamy 
innowacyjnych rozwiązań napędowych 
48 V. Inteligentne połączenie elektrycznie 
sterowanej sprężarki eBooster® z napę-
dzanym pasowo generatorem (MGU) sta-
nowi doskonały tego przykład.

EBOOSTER® 
- SPOSÓB NA TURBODZIURĘ  
eBooster® to kompaktowa sprężarka 
o napędzie elektrycznym z aktywnym 
bypassem, który można zamontować 
w dowolnej pozycji w układzie dolotowym 
lub wydechowym. Działa niezależnie 
od strumienia spalin ponieważ koło 
sprężarki jest napędzane wyłącznie 
elektrycznie, dzięki czemu może być 
bardzo szybko przyspieszane. Oznacza 
to, że eBooster® jest w stanie wytworzyć 
niezbędne ciśnienie doładowania dla 

wymaganego momentu obrotowego 
przy niskich prędkościach obrotowych, 
a tym samym prawie całkowicie 
wyeliminować wszelkie pojęcie 
turbodziury. Innowacyjna technologia 
turbodoładowania stwarza dodatkowe 
korzyści pod względem oszczędności 
paliwa i wartości emisji spalin.

MGU W ZASTĘPSTWIE 
KONWENCJONALNEGO 
ALTERNATORA
Wysokowydajny generator napędzany 
paskiem (MGU) jest podłączony do silnika 
za pomocą napędu jednostki pomocniczej 
i zastępuje konwencjonalny alternator. 
Miejsce instalacji jest zmienne i można je 
dostosować do odpowiedniej konstrukcji. 
Włączanie i wyłączanie momentu obroto-
wego umożliwia odzyskanie wystarcza-
jącej ilości energii w celu uzupełnienia 
dodatkowego zapotrzebowania pojazdu na 
energię, co skutecznie oszczędza paliwo. 
48 V MGU oferuje moc wejściową i wyj-
ściową rzędu 25 kW i zapewnia bezpro-
blemowe, łagodne uruchamianie silnika. 
Ponadto BorgWarner oferuje generator 

ze zintegrowaną elektroniką (MGI), który 
pokrywa bardzo szeroki zakres zapotrze-
bowania na moc dzięki licznym wersjom 
elektromagnetycznym.
EBooster® i MGU, połączone wykorzy-
stują swoje szczególne zalety, zwłaszcza 
w samochodach ciężarowych. Korzyści 
dla koncepcji downsizingu, takie jak 
jeszcze większy moment obrotowy przy 
niskich prędkościach obrotowych, a tak-
że opcja zmniejszenia tych prędkości 
lub odzyskania energii, prowadzą do 
znacznych oszczędności paliwa. Pojazd 
odzyskuje bowiem energię elektryczną 
z energii hamowania zapewniając jej 
większy pobór, przy jednocześnie płyn-
niejszej pracy silnika. Oprócz szeregu 
innych funkcji, system pozwala również 
na udostępnianie energii elektrycznej 
przez dłuższy czas, gdy silnik samocho-
du jest wyłączony. 
Połączenie mocy eBooster® plus MGU 
można bez problemu zintegrować z ist-
niejącymi układami napędowymi, dlate-
go zaleca się je jako opłacalne rozwiąza-
nie do elektryfikacji 48 V.
MotoRemo na podstawie materiałów 
BorgWarner

eBOOSTER I MGU
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DOWNSIZING 
W WADZE CIĘŻKIEJ
INTER CARS OD WIELU LAT WSPÓŁPRACUJE Z FIRMĄ MAHLE, KTÓRA SPECJALIZUJE SIĘ 
W PRODUKCJI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI CZĘŚCI SILNIKOWYCH DLA WSZELKIEGO RODZAJU 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH ORAZ OSOBOWYCH. PONIŻEJ PUBLIKUJEMY PRZYSZŁOŚCIOWE 
SPOJRZENIE NA TECHNOLOGIĘ PRODUKCJI SILNIKÓW DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH. 
AUTOREM TEKSTU JEST PAN MACIEJ HADRYŚ, KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO MAHLE. 

Ciężko oddzielić silnik samochodu cię-
żarowego od silnika samochodu osobo-
wego z technicznego punktu widzenia. 
Nie chodzi tylko o fakt, że jeden i drugi 
ma tłoki, panewki itp. To też. Twórcy 
jednostek napędowych są sprytni i do-
brze, bo technologia, która sprawdziła się 
w wadze lekkiej, może zostać odpowied-
nio zaadoptowana do dużych jednostek 
i odwrotnie. O takich przykładach wspo-
mnimy w poniższym tekście.
Sam tytuł artykułu nadmienia wiele, ale 
nie zdradza jeszcze nic. Nie chcę tu pi-
sać, czym jest downsizing, ale pokażę, iż 
ma się on dobrze. Downsizing ma różne 
oblicza. Może z jednej strony oznaczać 
zmniejszoną pojemność skokową wy-
rażoną w Europie w centymetrach sze-
ściennych, przy zachowaniu tej samej 
mocy. Oznaczać jednak może także po-
dobną pojemność skokową przy znacz-
nym wzroście mocy. To też jest przecież 
działanie zmierzające w kierunku 
uzyskania z jednego litra większej ilości 
koni i kilowatów. Czy ktoś jednak w tych 
działaniach w ogóle dostrzega fakt, że 
sam downsizing powinien także prowa-

dzić do mniejszej wagi silników? 
Myślę, że niewielu. 
We wstępie obiecałem przykłady „trans-
feru” technologii z osobówki do cięża-
rówki i odwrotnie. Zacznę od takiego 
prostego przykładu – tłoki stalowe za-
miast aluminiowych. Przecież w cięża-
rówkach dzielnie służą już ponad 
10 lat albo dłużej. Doczekały się wydań 
jako stalowa korona z pływającym 
płaszczem aluminiowym lub cały stalo-
wy (często 2 zgrzane ze sobą elementy). 
Samo zastosowanie tłoków stalowych 
w ciężarówce (a więc silniku Diesla) po-
dyktowane jest przede wszystkim fak-
tem, iż korona tłoka w dieslu nagrzewa 
się do znacznie wyższych temperatur 
niż w silniku  benzynowym (rysunek 1). 
No i tak cudowna technologia zagościła 
już w osobówce. Ważne w tym wszyst-
kim jest to, że tłok stalowy o umniejszo-
nej o 30% wysokości sprężania (znacznie 
ważniejszej niż całkowita wysokość 
tłoka) jako tłok kompletny (tłok+pierście-
nie+sworzeń+zabezpieczenia sworznia) 
jest o 5% lżejszy niż aluminiowy, którego 
zastąpił w silniku. Pomyślmy, że to pięć 

procent mniej 
razy ilość 
obrotów 
a także 
pomnożone 
jeszcze 
przez ilość 
cylindrów… 
To przecież 
dziesiątki kilo-
gramów mniej 
obciążenia dla 
samego silnika. 
Pamiętajmy, że 
lżejszy tłok to 
też downsizing…
Potem wspomnimy 
jeszcze co np. osobów-
ka dała ciężarówce, ale być może nie 
będzie to konieczne, bo sam artykuł 
niedługo odsłoni co chcę, żeby odsłonił. 
Ciekawe jest w samej motoryzacji to, że 
z angielskiego słowa truck, Europejczyk 
wyczytuje ciężarówka, a Amerykanin 
tym samym słowem opisuje dość du-
żego pick-up’a. Amerykańska zasada 
do tej pory mówiła, że lepsze od silnika 
wolnossącego jest mieć większy silnik 
wolnossący. Natomiast realia są takie. 
W tym roku, tj. 2019 po raz pierwszy 
w konkretnym pick-up’ie na rynku ame-
rykańskim – Chevrolet Silverado zasto-
sowano 2,7-litrowy silnik z 4 cylindrami! 
Nigdy wcześniej takie rzeczy miejsca 
nie miały! I ktoś tu jeszcze wątpi 
w downsizing? Amerykanie także pod-
glądają rynek europejski.
Co jeszcze w downsizingu? Niby tłok 
już przerobiliśmy, ale ten stalowy. Nie 
oszukujmy się, gdzie będzie można 
montować aluminiowy – tam będzie 
musiało się to dziać. Także w aluminio-
wym też trzeba ciągle coś poprawiać, by 
temperatura na denku (która w dieslu 
dochodzi nawet do 400°C – patrz rysu-
nek 1) była zmniejszana. MAHLE wymy-
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RYS. 1



śliło coś bardzo trudnego do 
zrealizowania i to z bardzo 
dobrym efektem. Proszę 
rzucić okiem na rysunek 2a 
i 2b. Przedstawia on prze-
kroje górnej części tłoka 
z uwzględnieniem kształtu 
kanału chłodzącego. Należy 
zwrócić uwagę, iż rysunek 
2a pokazuje ewolucję tego 

kształtu oraz jego wpływ na 
obniżanie temperatury 

na powierzchni denka. 
Kształt standardowy 

jest tutaj punktem wyj-
ścia. Przekrój „w środku” to już 

umniejszenie temperatury na denku 
o 10°C. To dużo, ale coraz mocniejsze 
silniki diesla potrzebują czegoś wię-

cej. Tak powstał totalnie nowy kanał, 
który pozwala znacznie większej ilości 
oleju na wykonanie pracy chłodzenia. 
Olej dostarczany tam dyszą smarującą 
wykonuje bardzo dobrą robotę. Kanał 
o znacznie powiększonym przekroju 
– pozwala o dalsze obniżenie tempe-
ratury na denku tłoka o 25°! To więcej 
od standardowego o 35°! Na rysunku 2b 

widać dokładniej 
przekroje.
Idziemy dalej z tą 
technologią. Mó-
wimy o tłokach 
stalowych, ewo-
lucji przy tłokach 
aluminiowych, 
a wiele technolo-
gii prowadzi do 
umniejszenia tzw. 
PCU. 
To skrót od angiel-
skich słów Power 
Cell Unit, czyli po 
naszemu słupek 
+ korbowód 
(rysunek 3). 

RYS. 2b

RYS. 2a

Widzimy tam, że w silniku 6-cylindro-
wym można łącznie zyskać oszczęd-
ność wagi silnika o 30 kg, m.in. przez 
lżejsze tuleje oraz lżejsze tłoki.
Jeżeli przyjąć iż to, co stało się z Silve-
rado może stać się kiedyś w ciężarówce 
(już takiej europejskiej), tzn. trafi tam 
silnik 4-cylindrowy, to sama jednostka 
może być lżejsza nawet o 100 kg!

Na koniec coś bardzo ciekawego. Nie tyle 
chodzi o downsizing, ale o poprawę żywot-
ności silnika w jego najgorszych momen-
tach – brak smarowania. Nowa technologia 
panewek – nie tylko polimerowa po-
wierzchnia, ale polimerowa powierzchnia 
z ukrytym olejem w środku! Technologia ze 
względu na patent zwie się Microcapsules®. 
O co w niej chodzi? Jeżeli nagle zabraknie 
smarowania na panewkach, to ta ekstra 
ilość oleju ma doprowadzić do braku za-
tarcia z fatalnymi skutkami. Proszę rzucić 
okiem na rysunek 4a i 4b. Rysunek 4a to 
powłoka pracująca z kapsułkami jeszcze 
bez ich aktywacji, a 4b to już ekstra powło-
ka na spokojne spowolnienie ruchomych 
elementów silnika.
I co ma ten silnik ciężarówki z osobówki? 
Mniej cylindrów, mniejsza waga, ale przede 
wszystkim samo pojęcie umniejszenia 
pojemności skokowej. Tego możemy się 
spodziewać w przyszłości. Z jednej strony 
nie jest to dobre tzn. kto widział 4 cylindry 
w ciężarówce? Ale z drugiej strony, kto nie 
chce diesla w ciężarówce jeszcze przez dłu-
gie lata, musi iść na pewne kompromisy.
Osobiście uważam, że lżejszy silnik to 
coś dobrego. Za lżejszym silnikiem idzie 
lżejsza ciężarówka. Dziś omówione tech-
nologie, to skomplikowane tematy, ale kto 
powiedział, że będzie łatwo?
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RYS. 3

RYS. 4b
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O ZIMIE!
PAMIĘTAJ

W WIELU EUROPEJSKICH KRAJACH STOSOWANIE OPON 
ZIMOWYCH W WYZNACZONYCH OKRESACH CZASU JEST 
OBOWIĄZKOWE. SĘK W TYM, ŻE NIE MA JEDNEJ DEFINICJI 
OPONY ZIMOWEJ. 

W Unii Europejskiej nie ma ujednoli-
conych przepisów odnośnie zimowego 
wyposażenia pojazdów użytkowych. 
To utrapienie dla kierowców i uciecha 
dla miejscowej policji. Przepisy obo-
wiązujące w różnych krajach określają 
m.in. terminy stosowania opon „zimo-
wych”, minimalną głębokość bieżnika 
lub wyposażenie pojazdu w łopatę, czy 
worek z piaskiem (Bośnia i Hercegowi-
na). W niektórych krajach, szczególnie 
skandynawskich, obowiązują przepi-
sy dotyczące stosowania łańcuchów 
śniegowych i opon z kolcami. Różne są 
również wymogi stosowania opon zimo-
wych. W niektórych państwach wystar-
czają opony oznaczone symbolem M+S, 
w innych wymagane jest stosowanie 
opon na kołach osi napędowej z symbo-
lem 3PMSF. 

TEKST: RYSZARD POLIT

Fo
t. 
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Fot. Continental 
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Symbol płatka 
śniegu i oznacze-
nie 3PMSF określa 
oponę zimową 
charakteryzującą 
się lepszą trakcja 
na ubitym śniegu. 

Opony na różnych osiach Długość drogi hamowania (m)
Opony 3PMSF na wszystkich osiach 30,2

Opony 3PMSF na osi napędowej 36,6
Opony 3PMSF na naczepie 32,9
Opony 3PMSF na ciągniku 32,6

Opony M+S na osi napędowej 39,7

DROGA HAMOWANIA NA ŚNIEGU 5-OSIOWEGO 
ZESTAWU 12 T. (CIĄGNIK SIODŁOWY Z NACZEPĄ) 
OD PRĘDKOŚCI 50 KM/H DO ZATRZYMANIA, 
Z RÓŻNYMI OPONAMI.

Na podstawie badań firmy Continental
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PŁATEK ŚNIEGU 
W 2012 roku Unia Europejska wprowa-
dziła dodatkowe oznaczenie opon zimo-
wych w postaci symbolu trzech szczy-
tów górskich i płatka śniegu (3PMSF). 
Opony tak oznaczone muszą pozy-
tywnie przejść test i spełniać warunki 
określone odpowiednimi przepisami 
(m.in. UNECE 117). W teście porównuje 
się trakcję opony referencyjnej z badaną 
oponą na drodze pokrytej ubitym śnie-
giem. Aby pomyślnie zaliczyć test, ba-
dana opona musi być co najmniej o 25% 
lepsza niż opona referencyjna w sześciu 
próbach na dziesięć. Opona, która zali-
czyła test, jest oficjalnie uznawana jako 
opona śniegowa „na ciężkie warunki 
zimowe”, czyli na drogi zaśnieżone. 
Natomiast opony z symbolem M+S, M.S. 
lub M&S (muld and snow – błoto i śnieg) 
nie przechodzą żadnego ujednoliconego 

testu badawczego. Symbol M+S nadaje 
oponie jej producent, jeśli z wewnętrz-
nych badań wynika, że dana opona ma 
na śniegu „lepszą” przyczepność niż 
opona standardowa. Oznaczenie 3PMSF 
nie wyklucza, ani nie zastępuje ozna-
czenia M+S. Dlatego na oponach 3PMSF 
producenci z reguły umieszczają także 
oznaczenie M+S. 
Dla przeciętnych warunków zimowych, 
z niewielką ilością śniegu i niezbyt 
niskimi temperaturami, stosowanie 
opon M+S na osi napędowej w zasadzie 
wystarcza. W przypadku śnieżnej zimy, 
mogą one jednak nie zapewniać wy-
starczająco krótkiej drogi hamowania. 
Jak wyliczyła firma Continental, krótszą 
drogę hamowania na śniegu zapewniają 
opony zimowe 3PMSF (patrz tabela). 
Opony na mroźną zimę różnią się od 
opon standardowych rzeźbą bieżnika 

i składem mieszanki gumowej. Niestety, 
nie da się opracować mieszanki gumo-
wej o własnościach uniwersalnych – na 
zimę i na lato. Letnia mieszanka gumo-
wa w niskich temperaturach twardnieje, 
natomiast mieszanka zimowa w wy-
sokich temperaturach staje się zbyt 
miękka. 

Wielosezonowe opony nowej generacji 
często posiadają symbol M+S, a nawet 
M+S i 3PMSF. Przepisy w poszczegól-
nych krajach określają stosowanie tych 
opon i z reguły są one wymagane na osi 
napędowej. Sprzedaż opon zimowych 
3PMSF w Europie jest niewielka i wynosi 
ok. 3% rynku ogumienia. Można jednak 
oczekiwać, że coraz więcej krajów wpro-
wadzi przepisy wymagające stosowania 
opon zimowych, ich sprzedaż z pewno-
ścią wzrośnie. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA OPON ZIMOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH

Na podstawie materiałów Continental

Kraj Wymagania
Albania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Austria Opony zimowe obowiązkowe od 1 listopada do 15 kwietnia. Wysokie mandaty (od 35 do 5000 euro). Pojazdy ciężarowe > 3,5 t DMC muszą mieć przynajmniej na jednej osi napędowej opony 
oznaczone symbolem M+S i/lub symbolem alpejskim (3PMSF) o minimalnej głębokości bieżnika 6  mm (diagonalne) lub 5 mm (radialne). Opony zimowe są obowiązkowe dla autobusów 
(kategorie M2, M3) od 1 listopada do 15 marca.

Belgia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Obowiązek symetrycznego montażu opon M+S oraz ogumienia zimowego.

Białoruś Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Bośnia 
i Hercegowina

Od 15 listopada do 15 kwietnia dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów posiadających więcej niż 8 siedzeń oraz dla pojazdów > 3,5 t DMC:
1 -  opony z profilem zimowym na osi napędowej, minimalna głębokość bieżnika 4 mm, 
2 -  opony z profilem standardowym, minimalna głębokość bieżnika 4 mm, w przypadku warunków zimowych (np. opady śniegu, zamarzający deszcz) na osi napędowej należy zamontować 

łańcuchy.

Bułgaria Od 15 listopada do 1 marca opony letnie lub zimowe muszą mieć co najmniej 4 mm głębokości bieżnika.

Chorwacja Opony zimowe obowiązkowe od 15 listopada do 15 kwietnia. Opony M+S obowiązkowe na osi napędowej wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC.

Czechy Opony zimowe są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca, w zależności od warunków drogowych w zimie oraz w miejscach oznaczonych znakiem „wyposażenie zimowe”.  Opony M+S 
obowiązkowe na osi napędowej pojazdów > 3,5 t DMC. Minimalna głębokość bieżnika 6 mm.

Dania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Estonia Dla pojazdów > 3,5 t DMC opony zimowe nie są wymagane, ale minimalna głębokość bieżnika to 3 mm.

Finlandia Pojazdy > 3,5 t DMC w okresie od grudnia do lutego na osi napędowej muszą mieć opony o głębokości bieżnika min. 5 mm, a na pozostałych osiach 3 mm. Opony zimowe, rozumiane jako M+S, 
obowiązkowe są na osiach prowadzącej i napędowej.

Francja Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki - zgodnie ze znakami drogowymi. Wyposażenie zimowe jest obowiązkowe dla pojazdów poruszających się po drogach 
oznaczonych znakiem B26.

Hiszpania Na drogach górskich (15/TV-87): 
-  autobusy na oponach 3PMSF na wszystkich osiach z bieżnikiem minimalnym 4 mm, 
-  w pojazdach o DMC 3,5 t – 7,5 t zbierających odpady, przewożących żywność i pomoc drogowa wymagane są opony zimowe na wszystkich osiach z minimalnym bieżnikiem 4 mm. Zakaz 

poruszania się innych pojazdów.

Holandia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Litwa Dla pojazdów > 3,5 t DMC opony zimowe nie są wymagane, ale minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. 

Luksemburg Wszystkie osie napędowe pojazdów ciężarowych i autobusów muszą być wyposażone w opony zimowe (z oznaczeniem M+S) podczas jazdy w warunkach zimowych (śnieg, lód, czarny lód).

Łotwa Dla pojazdów > 3,5 t DMC opony zimowe nie są wymagane, ale minimalna głębokość bieżnika to 4 mm. 

Niemcy Wymagane wyposażenie zimowe zależne od aktualnych warunków. Pojazdy > 3,5 t DMC muszą być wyposażone w opony zimowe (3PMSF) na osiach napędowych. Ramy czasowe nie są 
określone. Dotyczy to opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2018. Dla opon wyprodukowanych przed 1 stycznia 2018 dopuszczalne są opony oznaczone jako M+S. Od 1 lipca 2020 opony 
zimowe 3PMSF będą obowiązkowe również dla osi prowadzącej i dla przedniej osi skrętnej. W warunkach zimowych odnosi się to także do opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2018 roku. 
Opony M+S produkowane do 1 stycznia 2018 są przyjęte jako właściwe zimowe wyposażenie do 30 września 2024.

Norwegia Pojazdy >3.5 t DMC - obowiązkowe minimum 5 mm głębokości bieżnika w okresie od 1 listopada do pierwszego poniedziałku po Wielkanocy (południowa Norwegia) oraz od 16 października do 
30 kwietnia włącznie (północna Norwegia). Opony z oznaczeniem M+S i/lub 3PMSF obowiązkowe na wszystkich kołach od 15 listopada do 31 marca.

Polska Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Portugalia Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Rosja Przewidywane jest wejście w życie nowego rozporządzenia. W grudniu, styczniu oraz lutym pojazdy ciężarowe oraz autobusy będą musiały być wyposażone w opony z symbolem M+S lub 
3PMSF na wszystkich osiach. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm.

Rumunia W zimowych warunkach drogowych osie napędowe wszystkich pojazdów > 3,5 t DMC oraz pojazdów przewożących ludzi (o liczbie miejsc wyższej niż 9) muszą być wyposażone w opony 
zimowe 3PMSF lub M+S.

Serbia Opony oznaczone symbolem M+S lub 3PMSF obowiązkowe od listopada do kwietnia. Minimalna głębokość bieżnika 4 mm. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi.

Słowacja Opony zimowe 3PMSF / M+S obowiązkowe dla ciężarówek > 3,5 t DMC od 15 listopada do 31 marca na osi napędowej (min. głębokość bieżnika 3 mm).

Słowenia Od 15 listopada do 15 kwietnia dostępne są dwie opcje, które są obowiązkowe do wyboru dla pojazdów > 3,5 t DMC:
1 -  opony zimowe przynajmniej na osi napędowej (minimalna głębokość bieżnika 3 mm),
2 -  opony standardowe, ale w pojeździe muszą być przewożone łańcuchy, które należy zamontować na kołach na osi napędowej w przypadku wystąpienia warunków zimowych.

Szwajcaria Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. W zimowych warunkach drogowych mogą obowiązywać regulacje lokalne (np. drogi prowadzące przez przełęcze alpejskie). Jeżeli 
w wypadku, do którego doszło w warunkach zimowych, uczestniczył pojazd wyposażony w ogumienie standardowe, jego kierowca może być pociągnięty do odpowiedzialności. Tylko opony 
3PMSF uznawane są za odpowiednie do warunków zimowych. Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych 1,6 mm; rekomendowana wartość to 4 mm.

Szwecja W warunkach zimowych minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm dla wszystkich opon poza ogumieniem przyczepy. W zależności od warunków pogodowych, od 1 grudnia do 31 marca, 
pojazdy DMC < 3.5 t muszą być wyposażone w opony oznaczone 3PMSF lub opony z kolcami. Pojazdy > 3.5 t DMC muszą być wyposażone w opony 3PMSF, POR lub opony z kolcami na osi 
prowadzącej i napędowej, na innych osiach opony M+S są dozwolone. Do 30 listopada 2024 dozwolone jest użycie opon z oznaczeniem M+S na wszystkich osiach. 

Ukraina Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Węgry Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Wielka Brytania Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych.

Włochy Brak ogólnych przepisów dotyczących opon zimowych. Wyjątki - zgodnie ze znakami drogowymi.
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NIEZALEŻNE ELEKTRYCZNE 
OGRZEWANIE POSTOJOWE 
DEFA WarmUp
DEFA WARMUP JEST NIEZALEŻNYM OGRZEWANIEM POSTOJOWYM, ZASILANYM 
PRĄDEM ZMIENNYM Z SIECI 230 V. URZĄDZENIA TEGO PRODUCENTA MAJĄ SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH, DOSTAWCZYCH, OSOBOWYCH, 
AUTOBUSACH ORAZ POJAZDACH SPECJALNYCH. 

System ten w sposób wygodny, bezpieczny 
i wydajny sprawia, że silnik łatwo się uru-
chamia, wnętrze pojazdu ma odpowiednią 
temperaturę, a akumulator jest w pełni 
naładowany przez całą zimę. Radykalnie 
zatem poprawia komfort użytkowników 
i zwiększa żywotność jednostki napędo-
wej, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
spalania. Wysoka trwałość oraz skutecz-
ność produktów tej marki sprawiają, że 
cieszą się one dużym zainteresowaniem 
na całym świecie. 
Istotą oferty pozwalającą spełniać indywi-
dualne oczekiwania klienta jest możliwość 
budowania systemu niejako z „klocków”. 
Podstawowy system ogrzewania postojo-
wego zbudowany jest w oparciu o grzałkę 
silnika (np. DEFA411241, DEFA411265, 
DEFA411458). Konstruowana jest ona indy-
widualnie pod konkretną jednostkę napę-
dową, co gwarantuje najlepszą efektyw-
ność pracy, wydajność i bezpieczeństwo. 
Grzałkę uzupełniają przewody „pokładowe” 
z gniazdem przyłączeniowym oraz prze-
wód łączący gniazdo w pojeździe z ze-
wnętrznym źródłem energii – gniazdkiem 
230V (np. DEFA460785, DEFA460787).
 Kolejnym elementem systemu jest au-
tomatyczna ładowarka akumulatora (np. 
DEFA450015). Urządzenie zaczyna pracę 
natychmiast po podłączeniu go do zasila-
nia – nawet wtedy, gdy podgrzewanie sil-

nika  i przedziału kierowcy jest wyłączone. 
Po całkowitym naładowaniu akumulatora 
ładowarka przechodzi w tryb podtrzyma-
nia, zabezpieczając baterię przed przeła-
dowaniem. W celu ochrony akumulatora 
przed uszkodzeniem, napięcie ładowania 
korygowane jest w zależności od tempera-
tury otoczenia. 
Urządzeniem poprawiającym zdecydo-
wanie komfort użytkowania pojazdu jest 
ogrzewacz wnętrza (np. DEFA430056, 
DEFA430061, DEFA430066) . Estetyczne 
urządzenie grzejne potrafi ogrzać wnętrze 
przedziału kierowcy do temperatury +20°C 
skutecznie rozmrażając szybę przednią 
i boczne szyby kierowcy. Zamontowany 
czujnik PTC w miarę wzrostu temperatury 
w kabinie zmniejsza moc grzałki zainsta-
lowanej w dmuchawie.
Uzupełnieniem systemu jest programator 
(np. DEFA440010). Umożliwia on takie 
sterowanie pracą układu, by niezależnie 
od temperatury otoczenia silnik i kabina 
kierowcy zostały podgrzane na odpowied-
nią godzinę, a akumulator był w pełni nała-
dowany przy minimalnym poborze energii 
elektrycznej. 
Modułowa budowa systemu pozwala nie 
tylko dostosować rozwiązanie do indywi-
dualnych potrzeb, ale również zdecydowa-
nie ograniczyć koszt urządzenia, czyniąc 
je kilkakrotnie tańszym niż porównywalne 
niezależne systemy grzewcze z zasilaniem 
paliwowym. Koszt podstawowego rozwią-
zania zamyka się kwotą kilkuset złotych, 
a prostota rozwiązania gwarantuje szybki 
i nieskomplikowany montaż oraz dużą 
niezawodność.

Dla najbardziej wymagających w ofer-
cie DEFA jest pilot zdalnego sterowania 
SmartStart. Estetyczny i trwały, wykonany 
w formie breloczka do kluczyków samo-
chodowych. Zasięg działania do 1200 me-
trów. Zastosowanie sterowania SmartStart 
czyni system DEFA całkowicie bezobsłu-
gowym. Pilot posiada wiele przydatnych 
funkcji, m.in. programowanie dwóch cza-
sów gotowości samochodu z podziałem na 
7 dni tygodnia, możliwość natychmiasto-
wego włączenia/wyłączenia ogrzewania 
pojazdu, a także funkcje informacyjne.  
Po skomunikowaniu się z pojazdem użyt-
kownik informowany jest o stanie syste-
mu, napięciu akumulatora i temperaturze 
zewnętrznej. Pilot SmartStart może także 
sterować pracą niezależnego ogrzewania 
postojowego spalinowego współpracując 
z systemami wiodących europejskich 
producentów.
Zalety ekonomiczne elektrycznego ogrze-
wania postojowego to nie tylko zdecydo-
wanie niższy koszt zakupu, ale także niż-
sze koszty eksploatacyjne w porównaniu 
z systemami spalinowymi.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
DEFA471267
DEFA471270 
DEFA471268 
DEFA471271 

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE POSTOJOWE DEFA WARMUP TO:
• PEWNOŚĆ ROZRUCHU NAWET PRZY TEMPERATURACH PONIŻEJ -30ºC, GDY ZAWODZĄ 

JUŻ SPALINOWE URZĄDZENIA GRZEWCZE;
• KOMFORT KIEROWCY (ODMROŻONE SZYBY, PODGRZANA KABINA KIEROWCY I SILNIK, 

ZAWSZE OPTYMALNIE NAŁADOWANY AKUMULATOR);
• NIŻSZY KOSZT ZAKUPU I CODZIENNEJ EKSPLOATACJI;
• BEZOBSŁUGOWOŚĆ SYSTEMU (SYSTEM WARMUP PRAKTYCZNIE NIE WYMAGA 

BIEŻĄCEJ KONSERWACJI);
• ZNACZNE KORZYŚCI EKOLOGICZNE.
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DWUMASOWE KOŁO 
ZAMACHOWE SACHS (DKZ) DO 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
NOWOCZESNE SILNIKI MOGĄ PRACOWAĆ NA BARDZO NISKICH PRĘDKOŚCIACH, 
A NASTĘPNIE STOPNIOWO ZWIĘKSZAĆ OBROTY. JEDNOCZEŚNIE PRODUKOWANE SĄ CORAZ 
LŻEJSZE KOMPONENTY, ABY ZREDUKOWAĆ ZUŻYCIE PALIWA. Z POWODU TEJ ORAZ INNYCH 
OPTYMALIZACJI TECHNICZNYCH WPROWADZANYCH W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH 
NASTĘPUJE ZWIĘKSZENIE POZIOMU HAŁASU I REDUKCJA NATURALNEJ AMORTYZACJI.

Dwumasowe koło zamachowe marki 
SACHS do samochodów ciężarowych 
przenosi moment obrotowy silnika 
na tarczę dociskową i tarczę sprzęgła. 
Przejmuje ono drgania przenoszone 
w inny sposób z silnika do układu na-
pędowego, skutecznie zapobiegając 
grzechotaniu i szumom. Dla kierowcy 
oznacza to najwyższy poziom zmiany 
biegów oraz komfort jazdy.
Dwumasowe koło zamachowe 
SACHS oferuje wiele zalet, m.in.: 
mniejszy hałas i obniżone zużycie pali-
wa, doskonała izolacja drgań w ca-
łym zakresie prędkości, skuteczna 
ochrona skrzyni biegów oraz sprzę-
gła, optymalne zachowanie podczas 
rozruchu i zatrzymywania oraz długa 
żywotność i zmniejszone zapotrzebowa-
nie na miejsce.

REDUKCJA DRGAŃ WE WSZYSTKICH 
ZAKRESACH PRĘDKOŚCI
Dwumasowe koła zamachowe SACHS 
do samochodów ciężarowych są projek-
towane w taki sposób, aby zapewniały 
znaczną redukcję drgań silnika we 

wszystkich zakresach prędkości. Nasi 
inżynierowie projektują dwumasowe 
koła zamachowe do samochodów cię-
żarowych zgodnie ze specyfikacjami 
producentów pojazdów.

CHARAKTERYSTYKA DRGAŃ W PRZYPADKU TARCZY SPRZĘGŁA ZE SPRĘŻYNAMI SKRĘTNYMI 
I CHARAKTERYSTYKA DRGAŃ W PRZYPADKU KOŁA ZAMACHOWEGO MARKI SACHS DO 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
6594 000 300:009
6594 000 338:009
6594 000 339:009
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AUTOBUSOWE 

SOLARIS BUS & COACH JAKO PIERWSZY EUROPEJSKI PRODUCENT ROZPOCZĄŁ 
W 2006 R. SERYJNĄ PRODUKCJĘ AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM. 
JEDNAK PIERWSZYM AUTOBUSEM Z TAKIM NAPĘDEM BYŁ MERCEDES-BENZ 
OE 302, KTÓRY ZAPREZENTOWANO W 1969 R. 

Autobus O302 pojawił się w 1965 r., ale 
świat poznał go podczas legendarnych 
Mistrzostw Świata w piłce nożnej od-
bywających się w Niemczech w 1974 r. 
Wszystkie zespoły startujące w tych 
mistrzostwach poruszały się autoka-
rami O 302, pomalowanymi w barwach 
narodowych. Dziś Daimler intensywnie 
poszukuje autobusów, który przetrwały 
Mistrzostwa Świata. Podobno takie po-
jazdy znajdują się jeszcze w Afganista-
nie, byłych krajach Związku Radzieckie-
go i Indonezji.  
Autobus O302 produkowano w kilku 
wersjach: miejskiej, międzymiastowej 
i jako ekskluzywny autokar turystyczny. 
Oferowano cztery rozstawy osi i wiele 
wersji wyposażenia. Był to bodaj ostat-
ni autobus o jednolitej konstrukcji bez 
względu na przeznaczenie. W latach 70. 
zaczęto produkować niskopodłogowe 
autobusy miejskie i wysokopodłogowe – 
międzymiastowe. Wyróżnikiem wersji 
turystycznej O302 są panoramiczne, 
zakrzywione okna sięgające dachu. 
Pojazd powstał w okresie niemieckiego 
cudu gospodarczego i otrzymał chromo-
wane obramowania wszystkich okien 

– charakterystyczne 
w tamtym czasie znamio-
na luksusu. O 302 był też pierw-
szym autokarem turystycznym 
Mercedes-Benz z indywidualną wentyla-
cją dysz dla każdego siedzenia pasażera. 
Co więcej, za dopłatą oferowano również 
klimatyzację. Autobus był reklamowany 
jako pojazd z „wyjątkowo skrupulatnie 
zaprojektowanym systemem wentylacji 
i ogrzewania”. Do napędu pojazdu ofero-
wano wysokoprężne jednostki napędo-
we z bezpośrednim wtryskiem paliwa 
(nowość w Mercedesie) o mocy od 130 do 
240 KM. 

HYBRYDA
Podczas Salonu Motoryzacyjnego we 
Frankfurcie w 1969 r. zaprezentowano 
wersję OE302 autobusu miejskiego. 
Litera „E” oznaczała dodatkowy napęd 
elektryczny. Trakcyjny silnik prądu 
stałego miał ciągłą moc wyjściową 
156 KM i szczytową 205 KM, która była 

wystarczająca do napędu autobusu miej-
skiego. Energia elektryczna dla silnika 
trakcyjnego była dostarczana przez pięć 
bloków akumulatorów kwasowo-oło-
wiowych z 189 ogniwami, o całkowitym 
napięciu roboczym 380 V i wydajności 

91 kWh. Prędkość maksymalna autobu-
su wynosiła 70 km/godz., a zasięg około 
55 kilometrów. W regularnej eksploatacji 
taki zasięg okazał się niewystarcza-
jący, a akumulatory o masie 3,5 tony 
– za ciężkie. Aby umożliwić normalne 
użytkowanie, OE302 został wyposażo-
ny w dodatkowy silnik wysokoprężny 
o mocy 38 kW (65 KM) pochodzący z sa-
mochodów dostawczych. Silnik spali-
nowy zainstalowano poprzecznie z tyłu 
i służył on do napędzania pojazdu, uży-
wanego na obrzeżach miast. Ze względu 
na wysokie koszty i kłopotliwą eksplo-
atację, autobus z napędem hybrydowym 
nie cieszył się powodzeniem, w przeci-
wieństwie do wersji z napędem klasycz-
nym, którą produkowano do 1974 r. 

HISTORIA

TEKST: RYSZARD POLIT

Model O302 to bodaj 
ostatni autobus z uni-
wersalnym nadwoziem 
– potem nastąpiła spe-
cjalizacja w konstruk-
cji pojazdów miejskich, 
międzymiastowych 
i turystycznych. 

HYBRYDY
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UPRZEMYSŁOWIENIE EUROPY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU SPOWODOWAŁO 
WZMOŻONY ROZWÓJ MIAST. W POWSTAJĄCEJ NAPRĘDCE  ZABUDOWIE CZĘSTO 
WYBUCHAŁY POŻARY, KTÓRE TRZEBA BYŁO JAK NAJSZYBCIEJ UGASIĆ. KONNE WOZY 
STRAŻY POŻARNEJ NIE DAWAŁY JUŻ RADY. 
Producenci automobili zdawali sobie 
sprawę, że wozy strażackie to nisza, o któ-
rą warto walczyć. Na przełomie wieków 
automobile były napędzane silnikami 
parowymi, elektrycznymi i spalinowymi 
(w owym czasie jeszcze mało popularny-
mi). Silnik parowy miał tę wadę, że zaczy-
nał działać dopiero po zagotowaniu się 
wody i wytworzeniu pary, co trwało około 
15 minut. Pod tym względem znakomity 
był napęd elektryczny, który działał od 
razu, ale miał ograniczony zasięg. Na trzy 
interwencje wozu strażackiego w ciągu 
dnia nie starczało prądu i pojazd stał w re-
mizie. Na przełomie XIX i XX wieku nie-
mieckie wozy strażackie były napędzane 
elektrycznymi silnikami w piastach kół 
jednej osi, tzw. systemem Lohner-Porsche, 
a napęd pompy stanowił silnik parowy. 
Pojazd nie spełniał jednak oczekiwań 
strażaków. 

PRZEŁOM
W 1906 roku wyprodukowano wóz stra-
żacki napędzany sinikiem benzynowym 
firmy SAG, później przejętej przez firmę 
Denz & Cie. Pojazd z takim silnikiem miał 

wystarczająco długi zasięg i mógł ruszyć 
niemal od razu. Ważył 2,5 tony i zabierał 6 
strażaków siedzących na dwóch ławkach, 
umieszczonych za siedzeniem kierowcy. 
Za ławkami znajdował się zbiornik na 
wodę, węże i pompa, napędzana również 
silnikiem spalinowym. Pojazd oferowano 
z 40-cylindrowym silnikiem spalinowym 
o mocy 22, 32 lub 40 KM. W najmocniejszej 
wersji maksymalna prędkość wynosiła 35 
km/h. Moment obrotowy był przenoszony 
za pomocą łańcucha na podwójne, tylne 

koła z litej gumy. Przednie koła były wypo-
sażone w opony pneumatyczne. 
Silniki do napędu pomp strażackich 
o mocy 4-10 KM dostarczała również firma 
Gottlieba Daimlera, ostro konkurująca 
z Benz & Cie. Obie firmy połączyły się 
w 1926 roku. Od około 1909 roku pompy 
tłokowe były wypierane przez znacznie 
wydajniejsze pompy odśrodkowe. 
Uznaje się, że pojazd z 1906 r. był pierw-
szym na świecie wozem strażackim na-
pędzanym silnikiem spalinowym.  

TEKST: RYSZARD POLIT

PALI SIĘ!!!

Pompa strażacka 
z 1892 r. na podwo-
ziu wozu konnego 
napędzana 2-cylin-
drowym silnikiem 
Daimlera o mocy 
10 KM. 

Wóz strażacki niemiec-
kiej firmy SAG z 1906 r. 
napędzany silnikiem 
benzynowym zabierał 
6 strażaków i pędził 
z prędkością 35 km/h. 






