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WSPÓŁPRACA TO KLUCZ DO SUKCESU 
W KAŻDEJ DZIEDZINIE ŻYCIA. 
BEZ WSPARCIA PARTNERÓW 
TRUDNO BOWIEM OSIĄGNĄĆ SUKCES 
I FUNKCJONOWAĆ W JAKIMKOLWIEK 
ŚRODOWISKU. INTER CARS DOSKONALE 
ROZUMIE TE ZALEŻNOŚCI. 
DLATEGO OD LAT WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE SWOIMI INTERESARIUSZAMI, BUDUJĄC 
WRAZ Z NIMI SWOJĄ RYNKOWĄ POZYCJĘ

HASŁO KAMPANII 
TO MISJA INTER CARS 

Najważniejsze w przekazie całego hasła 
jest kluczowe słowo „razem”. Zależny 
nam bowiem na tym, aby słuchać ryn-
ku i naszych partnerów biznesowych, 
chcemy służyć im w jak najlepszy spo-
sób i razem rozwijać niezależny rynek 
motoryzacyjny. Bez partnerów nie ma 
silnego Inter Cars, dlatego pragniemy 
wspierać ich na każdym kroku. Tworze-
nie i dostarczanie to atrybuty związane 
z naszą podstawową działalnością, we 
wszystkich tych obszarach chcemy jed-
nak udoskonalać narzędzia tak, aby jak 
najlepiej służyły naszym klientom. 

Maciej Oleksowicz Prezes Zarządu 
Inter Cars SA

Za nami trudny, pełen gorzkich niespodzianek 
i nieoczekiwanych zwrotów akcji rok 2020. Rok, 
który udowodnił, że działając razem i podąża-
jąc w jednym kierunku, można osiągnąć suk-
ces. Stała współpraca z dostawcami i pomoc 
dla warsztatów to inicjatywy, dzięki którym 
chcemy zmieniać relacje i postrzeganie bizne-
sowe w całej branży. Mamy nadzieję, że nasze 
działania staną się wskazówką lub dobrą radą 
dla innych, którzy razem z nami zapragną 
zmieniać polski i europejski rynek aftermarke-
towy. Naszym celem jest budowanie zdrowego 
i konkurencyjnego rynku, na którym klienci 
otrzymają sprawdzony produkt i jakościową 
usługę. Dlatego też część swoich działań prze-
kierowujemy, aby pomagać i wspierać tych, 
którzy w danym momencie najbardziej tego 
potrzebują. Chcemy tworzyć wraz z producen-
tami części oraz warsztatami jedną, zgraną 
drużynę, która umacnia swoją pozycję, współ-
pracując i pomagając sobie na wzajem. 

RAZEM NA LATA 
Kampania Razem tworzymy, wspieramy, do-
starczamy przybrała formę układanki, ponie-
waż zarówno szeroko pojęty biznes, jak i po-
szczególne sytuacje rynkowe to puzzle, które 

składane we właściwy sposób, mogą tworzyć 
prawdziwe arcydzieło. Puzzle to również for-
ma współpracy osób, które je układają, logika 
oraz strategia wyznaczająca etapy działania. 
Trafność wyboru i dopasowania pojedynczych 
elementów, które tworzą całość, przy jednocze-
snej świadomości, że jeśli zabraknie choćby 
jednego maleńkiego elementu kilkutysięcznej 
układanki, obraz nigdy nie będzie skończony. 
Symbolika układanki to również sposób przed-
stawienia podstawowych i najważniejszych 
dla nas jako Inter Cars założeń, dzięki którym 
tworzymy trzydziestoletnią firmę. To sposób 
skonfrontowania naszej wiedzy zarówno na 
temat nas samych jako przedsiębiorstwa, jak 
i naszej relacji z całym rynkiem aftermarketo-
wym, a następnie stworzenie na tej podstawie 
jeszcze lepszej strategii na kolejne lata. Dlatego 
też co dwa miesiące, począwszy od marca, bę-
dziemy odkrywali kolejne elementy, w których 
zawarte są elementy budujące misję Inter Cars. 
Szczegóły na temat kampanii znaleźć można 
na   www.wybieramintercars.com.pl

TWORZYMY 
Od 30 lat skupiamy wokół siebie wspaniałych 
ludzi i najbardziej cenione na rynku firmy, 

WSPIERAMY
RAZEM
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Pierwszą wartością naszej kampanii, 
na którą szczególnie chcemy zwrócić 

uwagę Klientów to partnerskie relacje, 
bo właśnie na nich opiera się świadomy 
biznes. Budowanie relacji i zdobywanie 

zaufania klientów trwa latami. Choć 
wydawać by się mogło, że jako firma 

z tak dużym doświadczeniem i stażem 
na rynku mamy już ten proces za sobą, 

wciąż pogłębiamy go jeszcze bardziej, 
dzięki temu rozwijamy się razem. 

Partnerskie relacje są i zawsze będą 
jedną z naszych nadrzędnych wartości, 

bez których rozwój biznesu z naszego 
punktu widzenia jest niemożliwy. Zwłasz-

cza w czasach pandemii, kiedy bliskość 
i bezpośrednie kontakty są ograniczone, 
kładziemy duży nacisk na odpowiednią 

komunikację i przepływ informacji do 
Klienta. Wsłuchiwanie się w głos naszych 

Klientów, analizowanie ich potrzeb oraz 
zmieniającego się rynku są nieodłączny-

mi elementami partnerskich relacji. 

Joanna Król Z-ca Dyrektora ds. PR 
i Komunikacji Międzynarodowej

RAZEM NAPRZÓD 
Rozwój warsztatów, dostarczanie im sprawdzonych rozwiązań i nowoczesnych narzędzi, 
pomoc na poziomie relacji międzyludzkich to wartości, które chwalą sobie klienci współpra-
cujący z Inter Cars od wielu lat. – Wysoki poziom świadczonych usług osiągnęliśmy właśnie 
m.in. dzięki wsparciu Inter Cars. Dzięki pomocy w doposażeniu warsztatu, licznym szkole-
niom czy wymianie informacji na przestrzeni lat współpraca ewoluowała, co było i jest po-
dyktowane zmianami koniunktury i ogólną sytuacją na rynku, niemniej współpraca ta spra-
wia, że standard wykonywanych przez nas usług stale się podnosi – mówi Roman Bednarski 
z RO-JA-TRANS, dodając: – W moim przekonaniu wartości, jakie reprezentuje Inter Cars, są 
zbieżne z moimi własnymi, tymi, którymi kieruję się w biznesie. Mam tu na myśli solidność, 
jak najlepsze relacje z klientami, fachowość czy punktualność w dostawach – wszystko to 
przekłada się na budowanie dobrych relacji.

w celu tworzenia standardu coraz lepszych 
jakościowo produktów i usług. Tworzymy 
nowe, ulepszone rozwiązania programowe, 
zapewniając w ten sposób warsztatom moż-
liwość maksymalizowania działań w jak 
najkrótszym czasie. Współtworzymy z dostaw-
cami możliwości rozwoju młodego pokolenia 
mechaników, przygotowując dla nich zarówno 
szkolenia, jak i dofinansowania i programy 
motywacyjne. Wspólnie z Dostawcami tworzy-
my lepsze jutro.
 
WSPIERAMY 
Doświadczenie oraz rynkowy wzrost spółki 
determinują do tego, aby ponosić również 
większą odpowiedzialność za to, co dzieje się 
wokół nas. Inter Cars to firma, która powstała 
z rodzinnej działalności. Rozumie więc, jak 
ważne dla mniejszych przedsiębiorstw są 
sytuacje kryzysowe. Czasami przypadek, 
sytuacja losowa lub pandemia determinują 
Shakespeare’owskie „Być albo nie być”. Projekty 
takie jak #pomagamypomagać, tworzenie sieci 
– unifikujących jakość usługi i wspierające 
środowisko warsztatów, programy szkolenia 
serwisów oraz uczniów szkół mechanicznych 
– to wszystko to inicjatywy odzwierciedlające 

hasło wspieramy. Dodatkowo od wielu lat bez 
względu na sytuację rynkową, wspieramy 
Bartka Ostałowskiego. Jest to bowiem osobo-
wość, która zarówno prywatnie, jak i zawodowo 
jest wulkanem dobrej energii, pasji i optymi-
zmu. Wierzymy, że działając z takim ludźmi 
jak Bartek, zmieniamy siebie i cały rynek na 
lepsze. 

DOSTARCZAMY 
Inter Cars to największy dystrybutor części 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasze no-
woczesne magazyny i systemy logistyczne są 
formą urzeczywistnienia hasła dostarczamy. 
Jednakże jak powiedział Maciej Oleksowicz, 
chcemy reprezentować sobą coś więcej. Dlate-
go poza najlepszymi produktami, dostarczamy 
także unikalną wiedzę, nowoczesne rozwią-
zania, jakość i bezpieczeństwo, a także usługi 
i narzędzia wspomagające pracę warsztatów. 
Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie 
firmy Inter Cars, dostarczamy na rynek rów-
nież kompetencje, umiejętności i pomysły, 
z których ku naszej wielkiej radości, czerpią 
ogromne rzesze ludzi i firm. Razem tworzymy, 
wspieramy, dostarczamy – dziękujemy, że 
jesteście z nam!

TWORZYMY
DOSTARCZAMY 
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TRUDNY CZAS PANDEMII 
UDOWODNIŁ, ŻE WSPARCIE 
LOJALNYCH I WIARYGODNYCH 
PARTNERÓW JEST WAŻNE.
TO WŁAŚNIE NA MIĘDZYLUDZKICH 
RELACJACH W DUŻEJ MIERZE 
OPIERA SIĘ PRAWIDŁOWO 
FUNKCJONUJĄCY BIZNES. 
LICZBY, ZESTAWIENIA, WYKRESY 
– WSZYSTKO TO JEST ISTOTNE, 
NA KOŃCU JEDNAK ZAWSZE 
LICZY SIĘ CZŁOWIEK
 I WZAJEMNY SZACUNEK.

Inter Cars od ponad trzech dekad reali-
zuje strategię działania, w której part-
nerstwo jest jedną z kluczowych warto-
ści. Od początku istnienia firmy relacje 
ze wszystkimi interesariuszami były i są 
niezwykle istotnym elementem prowa-
dzenia biznesu. W naturalny sposób jed-
ną z wiodących grup są klienci, głównie 
warsztaty, co widać m.in. w segmencie 
ciężarowym, opartym przede wszystkim 
na współpracy z serwisami.
- Partnerstwo i wzajemny szacunek po-
zwalają nam współpracować z klientami 
w o wiele większym zakresie niż tylko 
na bazie cen i standardowych wartości 

dodanych. Nie boimy się niewygodnych 
pytań. Chętnie podejmujemy dyskusję 
nawet w trudnej tematyce, wiedząc, że 
bez zaufania i zrozumienia drugiej ze 
stron trudno mówić o partnerskim trak-
towaniu – mówi Damian Kostro, Dyrek-
tor Sprzedaży RPU w Inter Cars.

ROZWIJAMY SIĘ RAZEM
Trudne rozmowy i niewygodne pytania 
pojawiają się w każdej dyskusji. Kluczem 
do ich rozwiązania jest jednak umiejęt-
ność słuchania i znalezienia kompro-
misu. We właściwie funkcjonującym 
modelu biznesowym korzyści powinny 

mieć przecież wszystkie strony, co doce-
niają również klienci od wielu lat współ-
pracujący z największym dystrybutorem 
części zamiennych w naszym kraju. 
- Współpraca z Inter Cars gwarantuje 
nam wiele korzyści. Zaczynając od pa-
kietu benefitów lojalnościowych, przez 
indywidulną opiekę przedstawiciela 
handlowego, który pomaga w rozwią-
zywaniu problemów, aż po dodatkowe 
szkolenia, które ułatwiają pracę mecha-
ników – przekonuje Tomasz Skorupski 
z PUH Automax – Dodatkową korzyścią 
jest choćby możliwość udziału w spo-
tkaniach serwisowych, podczas których 

NASZĄ MISJĄ 
JEST SUKCES 
NASZYCH 
KLIENTÓW
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dowiadujemy się wielu nowych informa-
cji technicznych, ale też praktycznych, 
ułatwiających prowadzenie warsztatu.
Inter Cars zawsze opierał swoje relacje 
z klientami za zaufaniu i współpracy, 
traktując ich jako partnerów, z którymi 
wspólnie można wspiąć się na wyższy 
poziom. Bez klientów nie byłoby tak 
mocnej rynkowej pozycji Inter Cars. 
Samo wsparcie silnej marki czują też 
jednak serwisy. – Inter Cars jest przyja-
znym partnerem, ponieważ w równym 
stopniu zależy mu na rozwoju mojej fir-
my, tak aby poziom świadczonych w niej 
usług stale wzrastał. Współpracujemy 

razem od 15 lat i bez cienia wątpliwości 
jest to dla nas wartość dodana, nie tylko 
materialnie, objawiająca się w postaci 
wszelkiego rodzaju bonusów i rabatów, 
ale choćby poprzez bezpośredni dostęp 
do przedstawiciela handlowego, ułatwia-
jącego przepływ informacji, rozwiązy-
wanie problemów i bardzo dobrą współ-
pracę z filiami – mówi Roman Bednarski 
z firmy RO-JA-TRANS.

NASZĄ MISJĄ JEST TWÓJ SUKCES
W dużej organizacji niełatwo zadbać o to, 
aby klient zawsze znajdował się w cen-

trum uwagi. Lata doświadczeń nauczyły 
jednak Inter Cars, że partnerstwo i wza-
jemny szacunek to wartości, które warto 
kultywować i stawiać na pierwszej 
linii frontu. W jak najlepszej obsłudze 
klientów każdego dnia pomaga ponad 
150 przedstawicieli handlowych i 300 
sprzedawców dedykowanych rynkowi 
ciężarowemu, którzy sprawnie docierają 
do warsztatu i pomagają rozwiązać pro-
blemy. Dekady współpracy sprawiły, że 
Inter Cars z wieloma klientami utrzymu-
je trwałe relacje oparte nie tylko na ofer-
cie handlowej, ale przede wszystkim na 
obustronnym zaufaniu. – Współpraca, 

kontakt i bezpośredni nadzór opiekuna 
realizowanych transakcji, to wartości 
nie do przecenienia. A przecież zyskuje-
my jeszcze wsparcie mentalne, bo mamy 
partnera, z którym możemy przedys-
kutować swoje problemy i który zawsze 
daje nam wsparcie. Oprócz wysokiej 
jakości części otrzymujemy też doradz-
two, audyty usług serwisowych, wspar-
cie marketingowe czy pomoc w doborze 
odpowiednich urządzeń. Dzięki dłu-
goletniej współpracy z Inter Cars nasz 
warsztat stał się bardziej atrakcyjny 
dla klientów, powiększyliśmy kanały 

dystrybucji, mamy większą stabilizację 
w dostawach, a dzięki większym zaku-
pom otrzymujemy rabaty cenowe, co 
z kolei wiąże się z tym, że możemy  
oferować atrakcyjne ceny za wykony-
wane usługi – mówi Tomasz Skorupski 
z PUH Automax. Z kolei Michał Tumia-
lis z Ar-Tir Serwis dodaje: – Inter Cars 
od początku wspierał rozwój naszego 
warsztatu pod kątem szkoleń oraz po-
mocy w uzyskaniu autoryzacji.

W GRUPIE SIŁA!
Dla serwisów ciężarowych współpracu-
jących z Inter Cars jedną z kluczowych 
wartości opierających się na partner-
stwie jest przynależność do Q-Service 
Truck, sieci niezależnych warsztatów 
pojazdów ciężarowych, skupiającej obec-
nie ponad 80 serwisów w całej Polsce. 
– Przystąpienie do Q-Service Truck było 
bardzo ważne w rozwoju naszej firmy. 
Pozwoliło nam w uzyskaniu kluczowych 
autoryzacji, które dziś są podstawą dzia-
łalności warsztatu – informuje Michał 
Tumialis z Ar-Tir Serwis. W podobnym 
tonie wypowiada się Marek Józefiak z PW 
Adams: - Do sieci zostaliśmy oficjalnie 
przyjęci w 2006 roku i był to moment 
przełomowy, bo zaczęliśmy rozwijać się 
wówczas w iście ekspresowym tempie. 
Na pewno pomogło w tym autoryzacje 
oraz odpowiednie wyposażenie warsz-
tatu, które musieliśmy zakupić, aby speł-
niać sieciowe wymogi.
Q-Service Truck to doskonały przejaw 
partnerstwa na linii dystrybutor – klient, 
w którym relacje opierają się na zaufaniu, 
szczerości, wzajemnej współpracy oraz 
przyjaźni. Wiele serwisów dzięki przy-
należności do tej organizacji rozpoczęło 
ściślejszą współpracę, dzięki niej na-
wiązało się wiele prywatnych przyjaźni 
i rozwiązano niejeden, nawet najtrudniej-
szy problem serwisowy. Cała społeczność 
traktuje się niczym rodzina, a Inter Cars 
jest tylko jednym z jej elementów, co 
potwierdzają rokroczne bale sieciowe 
oraz organizowane cyklicznie robocze 
spotkania regionalne.
Serwisom, które z Inter Cars łączą mocne 
relacje biznesowe, firma oferuje szereg 
dodatkowych benefitów, poza wspomnia-
nymi już m.in. możliwość dołączenia do 
programu napraw flotowych pojazdów 
ciężarowych. W relacjach niezwykle 
istotne jest zaufanie, bo tylko dzięki nie-
mu można wspólnie wypracować najlep-
sze rozwiązania, wsłuchać się w opinię 
innych, a także zmierzyć z krytyką. Jeśli 
tylko jest to krytyka konstruktywna, 
przynosi ona pożądane efekty.
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WYGRYWAJ NAGRODY 
Z LIMITOWANEJ EDYCJI! 

ŚLEDŹ NASZ PROFIL NA FACEBOOKU I 
WEŹ UDZIAŁ W ZABAWIE! 

 SPRAWDŹ 
www.wybieramintercars.com.pl

www.facebook.com/intercarstruck
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SZUKASZ POPULARNYCH CZĘŚCI DO NAPRAWY 
POJAZDÓW? A MOŻE NIETYPOWYCH, 
WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW? 
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JESTEŚ 
PRZEDSTAWICIELEM DUŻEGO WARSZTATU 
SAMOCHODOWEGO, CZY ROZPOCZYNASZ DOPIERO 
PRZYGODĘ Z MECHANIKĄ, W INTER CARS 
ZNAJDZIESZ POSZUKIWANĄ PRZEZ SIEBIE CZĘŚĆ.  

W segmencie pojazdów ciężarowych 
– podobnie jak w rynku samochodów 
osobowych – Inter Cars ma najszerszą 
i najbardziej kompleksową ofertę i jest 
jednym z liderów dystrybucji części 
w Europie. Ilość aktywnych pozycji 
w ofercie segmentu pojazdów ciężaro-
wych to 95 tys.
– Z roku na rok wybór asortymentu 
z segmentu pojazdów ciężarowych 
w Inter Cars jest coraz większy. Cały 
czas poszerzamy naszą ofertę, przede 
wszystkim w takich obszarach jak 
silniki, skrzynie biegów, sprzęgła, pneu-
matyka, filtracja oraz części do naczep. 
Przy wyborze nowych komponentów do 
oferty wsłuchujemy się w głosy naszych 

klientów i rozwijamy wachlarz ofero-
wanych produktów także o ich sugestie 
– zaznacza Damian Kostro, Dyrektor 
Sprzedaży RPU w Inter Cars.
I dodaje: – Klienci doceniają naszą 
bogatą ofertę części do pojazdów cięża-
rowych, dotyczy to też oferty akumu-
latorów, opon i olejów. Dzięki temu we 
wszystkich obszarach odnotowujemy 
dobre wyniki sprzedaży.

WYRÓŻNIA NAS 
WYSOKA JAKOŚĆ
Inter Cars na tle konkurencji – zarówno 
polskiej, jak i zagranicznej – wyróżnia 
się pod wieloma względami. Przede 
wszystkim model dystrybucji w dużej 

mierze oparty jest o system filialny, któ-
ry gwarantuje najszybszy czas realizacji 
zamówień, a także sprawne dostarcze-
nie zamówionych części bezpośrednio 
do klienta. Siłą Inter Cars są także szero-
ko dostępne marki premium.
– Zdecydowana większość naszej oferty 
w segmencie ciężarowym to marki pre-
mium produkowane na pierwszy mon-
taż. Tworzą one trzon oferty, ponieważ 
właśnie serwisom ciężarowym szcze-
gólnie mocno zależy na produktach 
najlepszej jakości, aby świadczyć wy-
sokiej klasy usługi dla swoich klientów. 
Nie oznacza to oczywiście, że w Inter 

AKTUALNOŚCI

SKŁADAMY OFERTĘ 
DLA CIEBIE! 
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które z każdym miesiącem rozwijają 
się coraz dynamiczniej – mówi Damian 
Kostro.
W Inter Cars wprowadza się ponad 2 
tys. unikalnych indeksów rocznie, które 
są na bieżąco zamawiane (tylko agro + 
autobus).
– Nie można także zapomnieć o szero-
kiej ofercie Inter Cars związanej bezpo-
średnio z wyposażeniem warsztatu dla 
rynku ciężarowego. Dla firm transpor-
towych przygotowaliśmy bogatą ofertę 
akcesoryjną, m.in. wyposażenia kabiny. 
Mamy także szeroką ofertę klimatyzacji, 
szczególnie ważną w czasie nadchodzą-
cego sezonu letniego – dodaje.  
Jakie jeszcze udogodnienia czekają na 
klientów? Inter Cars dysponuje również 
profesjonalnym programem do doboru 
części po numerze VIN, który może być 
bezpłatnie udostępniany klientom.

W DRODZE NA 
EUROPEJSKI SZCZYT
– Często rozmawiam z klientami o na-
szej ofercie. Zwracają oni szczególną 
uwagę na dużą dostępność produktową 
w Inter Cars, punktualność dostaw, 
dobrą logistykę, łatwość korzystania 
z Katalogu Online. To tylko utwierdza 
nas w przekonaniu, że jesteśmy praw-
dziwym liderem, który nie zatrzymuje 
się i dąży do dalszego rozwoju – oznaj-
mia Damian Kostro.
W segmencie pojazdów ciężarowych 
Inter Cars od lat dzierży palmę pierw-
szeństwa i jest zdecydowanym liderem 
rynku w Polsce. Ambicje firmy są jednak 
dużo większe. Spółka w najbliższych 
latach zamierza osiągnąć pozycję nr 1 
wśród dystrybutorów części do pojaz-
dów ciężarowych w Europie.
– Wiemy, że jesteśmy coraz bliżej tego 
celu. To motywuje do jeszcze intensyw-
niejszej pracy i ciągłego rozwoju – po-
wiedział na koniec Piotr Nazorek.

LICZNE PROGRAMY 
I UDOGODNIENIA
„Być blisko klienta” – to myśl, która od lat 
motywuje Inter Cars do ciągłego rozwo-
ju. Z uwagi na dużą liczbę filii Inter Cars 
oraz dostęp do innowacyjnych narzędzi 
– Katalogu Online i e-Cat – umożliwia-
jących zamawianie części praktycznie 
o dowolnej porze i z każdego miejsca na 
świecie, niezbędne części do pojazdów 
ciężarowych są coraz bliżej klientów.
– Wiemy jak ważna we współczesnej 
firmie jest sprawnie funkcjonująca lo-
gistyka. Dlatego cały czas rozwijamy 
i dostosowujemy magazyny filialne 
do rynkowych potrzeb. Dzięki temu 
sprawnie i niezawodnie dostarczamy 
części klientom. Co więcej, w większości 
z naszych magazynów przechowywane 
są także komponenty wielkogabarytowe. 
Jesteśmy w stanie dostarczyć zarówno 
duże opony, większe elementy blachar-
skie, czy np. mauzera, co nie zawsze 
było prostą sprawą – wskazuje Damian 
Kostro.
Ważnym aspektem budowania oferty 
dla klientów, wpływającym na funkcjo-
nowanie Inter Cars jest „otwartość na 
klienta”.
– Jesteśmy pewni jakości naszych pro-
duktów, dlatego zawsze z uwagą wsłu-
chujemy się w opinie klientów. Poziom 
obsługi klienta, procedury posprzedażo-
we, przyjmowanie reklamacji to wszyst-
ko wyróżnia Inter Cars na tle konkuren-
cji, która często w ogóle nie rozpatruje 
reklamacji – zaznacza Piotr Nazorek.
Kolejną unikalną cechą w działaniach 
Inter Cars jest program produktów rege-
nerowanych ze zwrotem rdzenia. Więk-
szość firm unika zaangażowania w tego 
typu projekty, ponieważ nie są na niego 
przygotowane logistycznie i struktural-
nie. W Inter Cars klient od razu otrzymu-
je decyzję, czy np. dany rdzeń zostanie 
przyjęty do programu czy też nie.
– Pamiętajmy również, że do rynku cię-
żarowego w Inter Cars zaliczamy także 
takie segmenty jak agro czy autobusy, 

Cars nie znajdziemy tzw. części budże-
towych. Także na tej płaszczyźnie dys-
ponujemy bardzo szeroką ofertą – mówi 
Piotr Nazorek, Dyrektor Działu Produktu 
RPU w Inter Cars. 
W segmencie pojazdów ciężarowych 
dostępne są liczne marki własne Inter 
Cars, tj. Boss Filters, Magnum Techno-
logy, Cargoparts, Pacol, TruckLight, SBP, 
BTA, Thermotec, Pneumatics, Nexus, 
4max, S-TR, Pascal, Akusan, czy też 
Power Truck. Wszystkie z nich charak-
teryzuje bardzo dobra jakość produktów, 
wynikająca m.in. z tego, że Inter Cars, 
jako jeden z nielicznych dystrybutorów 
części zamiennych w Europie, posiada 
własny system kontroli jakości oraz 
laboratorium badawcze Intermeko.
Zanim poszczególne części trafią na ry-
nek zostają sprawdzone w laboratorium 
pod kątem wszelkich norm i wymagań 
technicznych opracowanych w Polsce 
i Unii Europejskiej. Wszystkie części 
przechodzą wielokrotne testy i badane 
są tak, aby finalny produkt był przede 
wszystkim bezpieczny dla użytkownika, 
ale też spełniał bardzo rygorystyczne 
normy techniczne.
– Na ponadprzeciętną szerokość oferty 
Inter Cars w segmencie pojazdów cięża-
rowych wpływa także kilka sposobów 
doboru asortymentu. Jednym z nich 
jest nieustanna kompletacja części ze 
względu na marki najpopularniejszych 
pojazdów w Polsce i w Europie. Staramy 
się, aby w naszej ofercie były wszystkie 
niezbędne komponenty do naprawy 
podzespołów najbardziej popularnych 
pojazdów – wskazuje Piotr Nazorek.

WSZYSTKO POD 
JEDNYM DACHEM. 
SPRAWDŹ JAKIE 
KORZYŚCI MAMY 
DLA CIEBIE:  
www.wybieramintercars.com.pl
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Wraz z nadejściem wiosny Inter Cars 
wystartował z nową kampanią „Razem 
tworzymy, wspieramy, dostarczamy”, 
która ma za zadanie pokazać złożony 
wpływ dystrybutora na funkcjonowanie 
branży motoryzacyjnej w Polsce i Euro-
pie. Jednym z pierwszych elementów, 
który firma chce pokazać branży są 
„Partnerskie Relacje”.
Wspólnie tworzymy motoryzację
Inter Cars to europejski dystrybutor 
części. Spółka jest łącznikiem na wielu 
liniach, skutecznie kojarząc ze sobą 
firmy, dla których wzajemna współpraca 
przynosi wiele korzyści. Mechanicy, 
producenci części, grupy filialne, firmy 

logistyczne, pracownicy, kierowcy pojaz-
dów osobowych i ciężarowych – wszyst-
ko zebrane w całość tworzy sprawnie 
funkcjonujący organizm, którego misją 
jest dostarczanie wszelkich części i pod-
zespołów właścicielom samochodów, 
jak również branżom wykorzystującym 
w swojej działalności transport . Jego 
właściwe działanie nie byłoby jednak 
możliwe, gdyby nie „Partnerskie Relacje”, 
które są wynikiem wieloletniej współ-
pracy i budowane są na wzajemnym 
zaufaniu.
- W naszej codziennej pracy nie tylko 
opieramy się na zaufaniu naszych 
partnerów, ale chcemy być również 

wsparciem dla całego naszego otoczenia 
biznesowego. Zeszły rok udowodnił, że 
wspólnie potrafimy działać niezwykle 
sprawnie i skutecznie, czego dowodem 
jest m.in. akcja #pomagamypomagać. 
Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia 
nie byłoby możliwe gdyby nie partner-
skie relacje, które pielęgnujemy każdego 
dnia – mówi Krzysztof Soszyński, Wice-
prezes Zarządu Inter Cars SA. 
Jak o tej współpracy wypowiadają się 
przedstawiciele pozostałych podmio-
tów? O tym traktować będą kolejne 
materiały udostępniane w ramach 
kampanii „Razem tworzymy, wspieramy, 
dostarczamy.

INTER CARS OD WIELU LAT PEŁNI ROLĘ RYNKOWEGO LIDERA, KTÓRY SKUTECZNIE 
ŁĄCZY ZE SOBĄ WIELE OBSZARÓW. FUNKCJONOWANIE NA TAK WIELU PŁASZCZYZNACH 
NIE BYŁOBY MOŻLIWE, GDYBY NIE WSPARCIE PARTNERÓW, Z KTÓRYMI FIRMA 
WSPÓŁPRACUJE. TO WŁAŚNIE RELACJE Z NIMI CZĘSTO WSKAZYWANE SĄ JAKO KLUCZ 
DO SUKCESU DYSTRYBUTORA.

DOWIEDZ 
SIĘ WIĘCEJ NA:

 www.wybieramintercars.com.pl

PARTNERSKIE 
RELACJE 
INTER CARS

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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INSTYTUT EUROPEJSKIEGO BIZNESU WSKAZAŁ 
„BRYLANTY POLSKIEJ GOSPODARKI 2020”. 
WYSOKO W ZESTAWIENIU ZNALAZŁ SIĘ INTER CARS. 

NA LIŚCIE „200 NAJWIĘKSZYCH 
POLSKICH FIRM” PRZYGOTOWANEJ 
PRZEZ „WPROST” NIE MOGŁO 
ZABRAKNĄĆ LIDERA RYNKU 
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW, INTER 
CARS. SPÓŁKA ZALICZYŁA 
ZNACZĄCY AWANS, PLASUJĄC 
SIĘ JEDNOCZEŚNIE W PIERWSZEJ 
DWUDZIESTCE ZESTAWIENIA.

Spośród ponad 85 tys. polskich przed-
siębiorstw, których wyniki finansowe 
w marcu 2021 r. zbadał Instytut Europej-
skiego Biznesu, tytuł „Brylant Polskiej 
Gospodarki 2020” uzyskało ok. 8,5 tys. 
firm z województwa mazowieckiego. 

Analiza została przeprowadzona na 
podstawie danych za lata 2018-2019 
z Krajowego Rejestru Sądowego.
Instytut Europejskiego Biznesu osza-
cował – w bardzo uproszczony sposób 
– wartość rynkową firm przez porówna-
nie wyników przedsiębiorstw do wycen 
spółek akcyjnych notowanych na Gieł-

dzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Instytut wykorzystał podstawowe 
wskaźniki tj. C/Z (cena do zysku) i C/WK 
(cena do wartości księgowej). 
Na tej podstawie Instytutu Europejskie-
go Biznesu stworzył ranking „Brylanty 
Polskiej Gospodarki 2020”, w którym 
Inter Cars zajął 52. pozycję.

KOLEJNE 
WYRÓŻNIENIE 
DLA INTER CARS

INTER CARS DOCENIONY W RANKINGU

Po raz siódmy „Wprost” opubliko-
wał ranking „200 Największych 
Polskich Firm”. Jak podkreślają 
autorzy zestawienia, zostało ono 
przygotowane w celu pokazania 
siły polskiego biznesu. Zaprezen-
towanie rankingu składającego 
się jedynie z polskich przedsię-
biorstw ma także pokazać, jak 
istotne dla funkcjonowania krajo-
wej gospodarki są rodzime firmy.
W zestawieniu przygotowa-
nym przez „Wprost” Inter 
Cars został sklasyfikowany 
na 18. pozycji. W porówna-
niu z ubiegłoroczną edycją 
rankingu jest to wzrost aż 
o 6 miejsc! To tylko 
pokazuje, że mimo 
trwającej pan-
demii, największy 
dystrybutor części samo-
chodowych w Polsce i jeden z eu-
ropejskich liderów, umocnił swoją 
pozycję na krajowym rynku.

W zestawieniu „200 Największych 
Polskich Firm”, w pierwszej trójce 
znalazły się przedsiębiorstwa 
z udziałem Skarbu Państwa: PKN 
Orlen (1. pozycja), PGE (2) 
oraz PGNiG (3).
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APLIKACJĘ MOŻESZ POBRAĆ 
W WYBRANYM SKLEPIE

Huawei App Store Sklep Play
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MOBILNE 
NARZĘDZIE, 
KTÓRE 
UŁATWI 
CI PRACĘ
TOMAS EDISON, XIX-WIECZNY 
TWÓRCA PRZESZŁO 1000 
PATENTÓW, POWIEDZIAŁ KIEDYŚ:
JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB, ŻEBY 
ZROBIĆ COŚ LEPIEJ – ZNAJDŹ 
GO. TO PROSTA I CHWYTLIWA 
MAKSYMA, PODSUMOWUJĄCA 
ROZWÓJ CYWILIZACJI.

POZNAJ 
E-CATALOG
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JEŚLI SZUKASZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJE E-CATALOG, WEJDŹ NA STRONĘ HELP, NA KTÓREJ 
SPECJALNIE DLA CIEBIE ZEBRALIŚMY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. ZNAJDZIESZ TAM RÓWNIEŻ LINK DO LOGOWANIA DO 
APLIKACJI E-CATALOG. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

Na przestrzeni lat udostępnialiśmy na-
szym klientom kolejne funkcjonalności 
i udogodnienia najlepszego katalogu na 
rynku. Staraliśmy się, aby Katalog Onli-
ne stał się asystentem i partnerem w co-
dziennej pracy każdego warsztatu.

DZIŚ Z DUMĄ INFORMUJEMY, 
ŻE MOBILNA ALTERNATYWA 
KATALOGU ONLINE JEST JUŻ 
DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH 
KLIENTÓW INTER CARS:
• uzupełnienie najlepszego na rynku 

narzędzia do wyszukiwania oraz 
zamawiania części;

• aplikacja, która pozwala na stałe mo-
nitorowanie zamówienia, nawet gdy 
nie mamy dostępu do komputera sta-
cjonarnego;

• obszerny katalog, który możesz mieć 
przy sobie wszędzie i o każdej porze;

Prawie dwa lata temu rozpoczęliśmy 
wdrażanie tego narzędzia, udostępniając 
je zarówno siłom sprzedażowym Inter 
Cars, jak i grupie klientów, którzy poma-
gali nam testować nowe funkcje i uży-
teczności narzędzia.
Serdecznie Wam dziękujemy za wspar-
cie i pomoc w jego tworzeniu. Dzięki 
Wam jest to narzędzie, które reprezen-
tuje sobą coś więcej niż wypadkową 

alternatyw i prognoz programowych. 
To katalog zbudowany na Waszym do-
świadczeniu, uwagach i radach. Dzięku-
jemy! – mówi Patryk Szarpak, Manager 
of IT solutions for B2B e-commerce

CZY TO OZNACZA, ŻE NA RYNEK 
WCHODZI PEŁNA, SKOŃCZONA 
WERSJA PROGRAMU?
Nie, e-Catalog z założenia jest progra-
mem, który będzie się rozwijał i ewolu-
ował podczas użytkowania. Dlatego też 
będziemy stale dodawać do niego nowe 
funkcje i możliwości, słuchając potrzeb 
użytkowników i bazując na naszym 

doświadczeniu, opartym na doskonale 
od lat funkcjonującym Katalogu Online - 
mówi Tomasz Rodak, Dyrektor Segmen-
tu Części Wizualne PL 

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP?
Jeśli jesteś zainteresowany nowym, mo-
bilnym e-Catalogiem, zgłoś się do swoje-
go przedstawiciela handlowego i otrzy-
maj dostęp. Już od kwietnia ruszamy 
z szerokim nadawaniem dostępów dla 
wszystkich naszych klientów.
Aplikację możesz pobrać w wybranym 
sklepie.
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KWESTIE OCHRONY ŚRODOWISKA TO TEMAT, KTÓRY CORAZ 
MOCNIEJ WYBRZMIEWA RÓWNIEŻ W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ. 
WŁAŚCICIELE SERWISÓW POD GROŹBĄ WYSOKICH KAR 
ADMINISTRACYJNYCH, MUSZĄ DOSTOSOWYWAĆ SIĘ DO NOWYCH 
PRZEPISÓW, KTÓRE NARZUCAJĄ NA NIE CORAZ TO INNE 
OBOWIĄZKI. Z POMOCĄ PRZYCHODZI PROGRAM BIO SERVICE, 
STWORZONY PRZEZ INTER CARS. W CZYM MOŻE 
ON POMÓC WŁAŚCICIELOM WARSZTATÓW?

W wyniku funkcjonowania każdego 
warsztatu powstają odpady. Wystar-
czy przejść się po dowolnym serwisie 
samochodowym lub motocyklowym, 
aby zauważyć m.in. zużyte filtry oleju 
i powietrza, stare płyny eksploatacyjne, 
pozostałości po opakowaniach, zużyte 
świetlówki, wymieniony sprzęt elektro-
niczny czy też stare akumulatory.
– Kiedyś wytwarzane przez warsztaty 
odpady nie były dla nich jedynie proble-

mem. Ale od kilku już lat zauważamy 
zmianę w postrzeganiu tego zagadnie-
nia. Przede wszystkim wielu przedsię-
biorców, z którymi współpracujemy, 
dostrzega, że znaczna część z wytwa-
rzanych odpadów musi ponieść opłatę 
recyklingową. Dzięki odpowiedniej 
selekcji zużytych materiałów i sprzętów 
można zniwelować koszty przez dodat-
kowe przychody, np. na akumulatorach 
i tarczach hamulcowych – mówi Woj-
ciech Kopacz, menadżer projektu 
Bio Service.
Dodatkowe przychody to tylko jeden 
z elementów wpływający na coraz więk-
szą ekologiczną świadomość właścicieli 
warsztatów.
– W branży motoryzacyjnej kwestie 
środowiskowe są bardzo ważne. I tak 
producenci samochodów przykładają 
coraz większą wagę do produkcji aut 
przyjaznych naszej planecie, m.in. wy-

posażając je w system start-stop, czyli 
układ, który automatycznie włącza i wy-
łącza silnik w czasie postoju. Podobnie 
jest w przypadku właścicieli warsztatów, 
którzy także starają się wprowadzać 
w swojej działalności jak najwięcej roz-
wiązań prośrodowiskowych – podkreśla 
Wojciech Kopacz.
Poza dobrowolnymi działaniami wła-
ścicieli warsztatów, nie można zapo-
minać o obowiązkach prawnych, które 
narzucają na przedsiębiorcę (właściciela 
warsztatu samochodowego lub motocy-
klowego – wytwórcę odpadów) właściwy 
sposób gospodarowania odpadami. 
Prawidłowość tego procesu kontroluje 
Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

BIO SERVICE POMAGA 
ZARZĄDZAĆ ODPADAMI
Inter Cars ma pełną świadomość istot-

POMAGAMY 
WARSZTATOM
WSPIERAĆ 
ŚRODOWISKO 
I ZYSKIWAĆ 
NA RECYKLINGU
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POMAGAMY 
WARSZTATOM
WSPIERAĆ 
ŚRODOWISKO 
I ZYSKIWAĆ 
NA RECYKLINGU

ności kwestii środowiskowych dla 
warsztatów.
– Wiemy, że właściciele warsztatów 
chcą być coraz bardziej eko. Jednak 
wiele osób pracujących w branży moto-
ryzacyjnej sygnalizuje nam, że rzetelna 
i zgodna z prawem gospodarka odpa-
dami bywa dla nich uciążliwa i czaso-
chłonna. Dlatego, chcąc być dla nich jak 
największym wsparciem, stworzyliśmy 
usługę Bio Service – mówi Wojciech 
Kopacz.
W ramach programu Bio Service, Inter 
Cars zajmuje się kompleksowym odbio-
rem odpadów warsztatowych, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Po otrzymaniu z serwisów zużytych 
części, olejów, akumulatorów i opon, są 
one przekazywane do profesjonalnej 
utylizacji, albo do recyklingu. Dzięki 
temu serwisy samochodowe i motocy-
klowe nie tylko mocniej dbają o ochronę 
środowiska, ale również mogą pozyskać 
dodatkowe przychody z tytułu zwrotu 
zużytych produktów.

Bio Service to także program lojalnościo-
wy dla współpracujących warsztatów, 
w którym Inter Cars częściowo refinan-
suje koszty utylizacji na podstawie za-
kupów produktów. Kolejnym przykładem 
korzyści mogą być zużyte akumulatory 
czy tarcze hamulcowe. Gdy właściciele 
warsztatów decydują się na ich przeka-
zanie do Bio Service, otrzymują przelew 
na konto.

BS BIO, CZYLI APLIKACJA 
DO OBSŁUGI GOSPODARKI 

ODPADAMI
W ramach programu Bio Service udo-

stępniony został także program BS 
BIO. Jest to aplikacja komputero-

wa, która umożliwia warsztatom 
szybkie i łatwe zamawianie 

usług odbioru odpadów. 
System automatycznie 

podlicza koszty, a jeśli 
w zgłoszeniu znajdują 
się pozycje podlegające 
zapłacie i odsprzedaży, 
przelicza dane i pokazuje 

kwotę, jaką trzeba będzie 
zapłacić operatorowi lub 

jaką się od niego otrzyma.
Oprócz zgłaszania odpadów 

w systemie można również 
skorzystać z doradztwa w zakre-

sie ochrony środowiska, a także 
zamówić konkretną usługę, m.in. 

pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
decyzje środowiskowe czy szkolenia BHP.
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PODSUMOWUJĄC ZALETY BIO SERVICE, 
PROGRAM ZAPEWNIA:
•	 DOSTĘP	DO	SPECJALISTÓW	Z	ZAKRESU	OCHRONY	ŚRODOWISKA,
•	 WSPARCIE	W	DOPEŁNIENIU	NIEZBĘDNYCH	FORMALNOŚCI,	ZWIĄZANYCH	

Z	GOSPODAROWANIEM	ODPADAMI,
•	 POJEMNIKI	DO	GROMADZENIA	ODPADÓW,
•	 ODBIÓR	ODPADÓW	PRZEZ	WYSPECJALIZOWANE	CYSTERNY	DO	ZAŁADUNKU	OLEJU	

I	SAMOCHODY	SKRZYNIOWE	Z	WINDĄ	DO	PRZEWOZU	POZOSTAŁYCH	ODPADÓW	
WARSZTATOWYCH,

•	 POMOC	W	PRZYGOTOWANIU	PODSTAWOWYCH	DOKUMENTÓW,	ZWIĄZANYCH	
Z	GOSPODARKĄ	ODPADAMI:
-		 Opracowanie	wniosku	rejestracyjnego	do	BDO,		
-		 Roczne	sprawozdanie	o	wytwarzanych	odpadach	i	o	gospodarowaniu	odpadami,			
-		 Opłaty	za	korzystanie	ze	środowiska,		
-		 Raport	KOBiZE	(z	ewentualną	rejestracją),		
-		 Pozwolenie	na	wytwarzanie	odpadów,		
-		 Pozwolenie	na	wprowadzanie	gazów	i	pyłów	do	powietrza,			
-		 Pozwolenie	wodnoprawne	na	pobór	wód	podziemnych	lub	powierzchniowych,		
-		 Pozwolenie	wodnoprawne	na	wprowadzanie	ścieków	do	wód	lub	do	ziemi,		
-		 Prowadzenie	ewidencji	odpadów	w	bazie	BDO	wraz	z	przygotowaniem	sprawozdania	

z	wytworzonych	odpadów	w	ujęciu	rocznym,		
-		 Nadzór	ochrony	środowiska	cały	rok,		
-	 Zgłoszenie	instalacji,
-		 Pozwolenie	wodnoprawne	na	odprowadzanie	ścieki	przemysłowe	zawierających	

substancje	szczególnie	szkodliwe	dla	środowiska	wodnego	do	kanalizacji	innego	
podmiotu.

WIĘCEJ O PROGRAMIE MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ 
NA STRONIE: WWW.BIO-SERVICE.PL
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SIECI SERWISOWE

NIEZAWODNA OBSŁUGA FLOT 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Czołową firmą, która z powodzeniem obsłu-
guje floty samochodowe już od ponad 18 lat, 
jest Inter Cars Fleet Services (ICFS). Co istotne 
dla partnerów biznesowych, firma przejmuje 
pełną odpowiedzialność za zarządzanie 
samochodami firmowymi i ich komplekso-
wą obsługę. 
Program flotowy Inter Cars Fleet Services jest 
tak skonstruowany, że menadżerowie flotowi 
mają możliwość skupienia się wyłącznie na 
kontroli całego procesu, bez wdrażania się 
w poszczególne jego etapy. Z kolei właścicie-
lom firm gwarantuje on znaczne oszczęd-
ności, widoczne już po kilku miesiącach 
korzystania z programu. Dotychczas rozwią-
zania przygotowane przez Inter Cars Fleet 
Services dedykowane były niemal wyłącznie 
pojazdom osobowym i dostawczym. Jednak 
wraz ze stale zmieniającym się rynkiem i ro-
snącym zapotrzebowaniem na nowy rodzaj 
usług, Inter Cars Fleet Services wprowadził 

do swojej bogatej oferty również obsługę flot 
pojazdów ciężarowych. 
– Obsługujemy już pierwsze duże floty 
ciężarowe firm z branży produkcyjnej i dys-
trybucyjnej, co pozwala nam sprawdzić się 
w najszerszym możliwym zakresie w pracy 
z tego typu pojazdami – podkreśla Marcin 
Podleś, Dyrektor Handlowy Inter Cars Fleet 
Services. 
W podobnym tonie wypowiada się także 
Sławomir Rybarczyk, Prezes Zarządu Q-
-Service Truck i Dyrektor Handlowy Inter 
Cars odpowiedzialny za rynek ciężarowy: 
– Inter Cars to zdecydowany lider wśród 
firm dostarczających części samochodowe 
na rynek ciężarowy. Dysponujemy pełnym 
zakresem części do wszystkich ośmiu 
głównych marek ciężarowych, a części 
te dostępne są od ręki i w ciągu 24 godzin 
dostarczane do dowolnego warsztatu 
w wyspecjalizowanej sieci. 

Q-SERVICE TRUCK – SERWIS AUT 
CIĘŻAROWYCH Z NAJWYŻSZEJ LIGI
Na rynku pojazdów ciężarowych Q-
-Service Truck od lat cieszy się dużym 
uznaniem za profesjonalizm i sprawność 
w działaniu. Jest to o tyle istotne, że decy-
dując się na obsługę flot przez Inter Cars 
Fleet Services, firmy są przede wszystkim 
obsługiwane przez serwisy zrzeszone 
w sieci Q-Service Truck. 
– Aktualnie do sieci warsztatów obsłu-
gujących pojazdy ciężarowe należy ok. 
80 serwisów Q-Service Truck. Niemal 
wszystkie z nich mają 20-letnie doświad-
czenie w naprawie tego typu pojazdów. 
Co ważne, te serwisy wyposażone są 
w najnowsze narzędzia oraz programy 
diagnostyczne, dlatego poziomem obsługi 
i profesjonalizmem nie odbiegają od stacji 
ASO – mówi Sylwia Wysocka, koordynator 
sieci z ramienia Inter Cars. 

ODWIEDŹ NAS 
NA FACEBOOKU:

www.facebook.com/qservicetruck
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W OSTATNIM CZASIE NA RYNKU OBSERWUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ PROGRAMÓW 
FLOTOWYCH, OBSŁUGUJĄCYCH ZARÓWNO SAMOCHODY OSOBOWE, JAK I POJAZDY 
CIĘŻAROWE. JEDNAK W PRZYPADKU POJAZDÓW UŻYTKOWYCH TYLKO NIELICZNE 
Z TYCH PROGRAMÓW OFERUJĄ REALNE OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI FLOTY, PRZY 
ZACHOWANIU NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW JAKOŚCI. DLATEGO WARTO BLIŻEJ 
PRZYJRZEĆ SIĘ PROGRAMOWI FLOTOWEMU INTER CARS FLEET SERVICES.



WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT 
PROGRAMU FLOTOWEGO 
I WARUNKÓW WSPÓŁPRACY 
DOSTĘPNYCH JEST NA STRONIE 
INTERNETOWEJ 
  WWW.QSERVICETRUCK.EU
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SIECI SERWISOWE

NIEZAWODNA OBSŁUGA FLOT 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 

Program flotowy Inter Cars Fleet Servi-
ces ma tę przewagę nad konkurencją, 
że większość serwisów Q-Service Truck 
znajduje się w najważniejszych lokali-
zacjach w Polsce. To sprawia, że wszyst-
kie firmy, które zdecydują się na udział 
w programie, mają pewność, że nieza-
leżnie od miejsca zdarzenia ich pojazdy 
zostaną obsłużone szybko, sprawnie 
i profesjonalnie. 
Dodatkowo sieć serwisów jest stale roz-
budowywana i dołączają do niej kolejne. 
– W struktury sieci przyjmujemy jedynie 
warsztaty, które pozytywnie przejdą pro-
ces autoryzacyjny i dają nam pewność, że 
wraz z nimi podniesiemy standard całej 
organizacji. Zależy nam przede wszyst-
kim na najwyższej jakości usługach, któ-
re docelowo otrzymuje klient – podkreśla 
Sylwia Wysocka.  
Program poszerzany jest zarówno o warsz-
taty mechaniczne, jak i wulkanizacje, 
warsztaty blacharsko-lakiernicze czy też 
firmy świadczące usługi pomocy drogowej. 
Dlatego zakres świadczonych usług jest 
kompleksowy i obejmuje nie tylko prze-
glądy techniczne i naprawy w serwisie, ale 
przede wszystkim – co szczególnie istotne 
w przypadku firm transportowych – także 
naprawę serwisem mobilnym w trasie oraz 
usługę holowania. 

WARUNKI WEJŚCIA SERWISÓW 
DO PROGRAMU
Wejście serwisu do programu wymaga 
podpisania umowy współpracy. Aby sta-
rać się o przyjęcie do programu flotowego, 
serwis musi m.in. 
• posiadać sprzęt, wiedzę oraz niezbędne 

warunki do dokonywania komplekso-
wej usługi;

• mieć „wolne moce przerobowe” do przyj-
mowania napraw względnie szybko, jak 
i równie szybkiej ich realizacji;

• charakteryzować się nienagannym 
wyglądem serwisu (front, recepcja, 
poczekalnia i hala napraw);

• koniecznie przepracowywać naprawy 
przy użyciu Katalogu Online oraz e-Ca-
talogu;

• wiedzieć, że aby proces obsługi zlecenia 
był jak najszybszy, dobór części do na-
praw jest po stronie warsztatu;

SZCZEGÓŁY PROGRAMU FLOTOWEGO
Aktualnie w programie Inter Cars Fleet Se-
rvices obsługa flot pojazdów ciężarowych 
dostępna jest wyłącznie w Polsce. Jednak 
firma dąży do tego, aby jak najszybciej roz-
szerzyć program także na innych rynkach. 
– Planujemy, aby docelowo flotowa ob-
sługa pojazdów ciężarowych dostępna 

była na terenie całej Europy wraz z usługą 
Assistance, gwarantującą usprawnienie 
pojazdu na drodze do najbliższego serwi-
su. Sieć holowników również budowana 
jest przez Inter Cars Fleet Services, dzięki 
czemu znacznie obniżone zostaną koszty 
samego holowania – mówi Sławomir 
Rybarczyk. 
Kolejną zaletą przemawiającą na korzyść 
Inter Cars Fleet Services jest działające 
przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny 
na dobę profesjonalne Call Center, zbu-
dowane w oparciu o wieloletnią obsługę 
samochodów osobowych. – Na dobrą 
sprawę, wszystkie problemy związane 
z autem można załatwić u nas, znając 
tylko jeden numer telefonu – podkreśla 
Marcin Podleś. I dodaje: – Oczywiście nie 
zamykamy się na inne kanały komuni-
kacji, przyjmujemy zlecenia naprawy czy 
wykonania przeglądu również za po-
średnictwem strony internetowej czy też 
aplikacji. Jednak telefon wciąż pozostaje 
narzędziem do nawiązania najszybszego 
kontaktu. Kiedy kierowca jest w trasie, to 
najwygodniejsze rozwiązanie dla każdej 
ze stron, zwłaszcza, że 97% połączeń od-
bieramy w ciągu 10 sekund! Dzięki temu 
Call Center znacznie skraca czas urucho-
mienia naprawy, usprawnienia czy holo-
wania pojazdu.

W myśl zasady „kto nie idzie do przodu, 
ten się cofa”, Inter Cars Fleet Services 
niezmiennie rozwija się i usprawnia swoje 
narzędzia. Aktualnie trwają zaawan-
sowane prace nad budową autorskiego 
oprogramowania do zarządzania flotą, 
czyli narzędzia, które pozwoli na jeszcze 

szybszą i łatwiejszą obsługę flot pojazdów 
ciężarowych i osobowych. 

W tym narzędziu, dzięki bardzo przejrzy-
stym raportom, dostępna będzie pełna hi-
storia pojazdu, od samego momentu jego 
„narodzin” w firmie. Klient będzie miał 
możliwość łatwej i szybkiej analizy prze-
jechanych kilometrów wraz z ich optyma-
lizacją. Zawsze będzie on mógł również 
sprawdzić, ile jego pojazdów przebywa 
w danej chwili w warsztacie i kiedy plano-
wany jest ich powrót na trasę. Znacząco 
ułatwi to pracę szczególnie menadżerom 
flotowym, którzy będą mieli wiedzę, jak 
umiejętnie planować pracę całej floty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu na koniec 
każdego miesiąca klient otrzymywał bę-
dzie zbiorczą fakturę zawierającą wszyst-
kie niezbędne załączniki, którą w prosty 
sposób będzie można zaimportować do 
dowolnego systemu księgowego. Zapewni 
to nie tylko porządek w dokumentach, 
ale i znacząco skróci czas niezbędny do 
ich odpowiedniej analizy oraz czynności 
podejmowanych z płatnościami faktur. 

Korzystając ze sprawdzonych przez lata, 
a także potwierdzonych opinią setek 
klientów rozwiązań, Inter Cars Fleet Se-
rvices jest w stanie zagwarantować obni-
żenie kosztów obsługi floty w porównaniu 
z serwisami ASO, bez jednoczesnego 
obniżenia jakości wykonywanych napraw. 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI ZE 
SKORZYSTANIA Z USŁUG NAPRAW 
FLOTOWYCH INTER CARS FLEET 
SERVICES TO: 
• dostępność części – 100% kompletacja 

pod marki pojazdów ciężarowych;
• ogólnopolska sieć wyspecjalizowanych 

warsztatów z wieloletnim doświadcze-
niem – minimalizacja czasu przestoju,

• zaawansowane programy i narzędzia 
informatyczne w sieciowych warszta-
tach,

• doradcy klienta – zespół najlepszych 
profesjonalistów na rynku,

• Call Center 24h/dobę przez 7 dni w ty-
godniu – odbieralność telefonów do 
10 sekund,

• autorskie oprogramowanie do zarzą-
dzania flotą,

• zbiorcza faktura na koniec miesiąca.

KORZYŚCI DLA SERWISU WYNIKAJĄCE 
Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU 
FLOTOWEGO: 
•	 w	miarę	rozwoju	programu	sukcesywny	

napływ	zleceń;
•	 skrócony	czas	oczekiwania	na	autoryzacje	

naprawy;	
•	 jedna	stawka	na	usługę	roboczogodziny	

w	Polsce;	
•	 dodatkowa	prowizja	za	towary	wzięte	

z	oferty	Inter	Cars	i	użyte	do	napraw;
•	 warsztat	nie	„zamraża”	swoich	środków	

finansowych	na	zakup	części	na	naprawy;
• Inter Cars Fleet Services sp. z o.o jest 

gwarantem	płatności	za	wykonane	naprawy;	
•	 udostępniana	jest	historia	napraw	pojazdu	

i	widoczny	zostaje	czas	dostawy	części	do	
naprawy;

•	 comiesięczne	rozliczanie	za	wykonane	
usługi	i	prosty	system	podpięcia	faktury	
rozliczającej;

•	 poprzez	pole	komentarza,	serwis	będzie	
posiadał	wiedzę	o	tym,	co	dzieje	się	ze	
zleceniem;	

•	 udostępniony	zostanie	kontakt	
z administratorami.
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PATRZĄC NA SYTUACJĘ W INNYCH BRANŻACH, 
MOŻNA POWIEDZIEĆ, 
ŻE PRZESZLIŚMY PRZEZ KRYZYS SUCHĄ 
STOPĄ, BO TRANSPORT – W SKALI 
GLOBALNEJ – NIE UCIERPIAŁ AŻ TAK MOCNO. 
PRZYNAJMNIEJ NA RAZIE. ZOBACZYMY 
BOWIEM, JAK SYTUACJA NA RYNKU BĘDZIE 
ROZWIJAŁA SIĘ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH 
– MÓWI MAREK JÓZEFIAK Z SERWISU 
PW ADAMS. ZAPRASZAMY DO LEKTURY 
CAŁEGO WYWIADU. 

IMPULSEM 
DO CIĄGŁEGO 
ROZWOJU 
JEST DOCENIENIE 
PRZEZ KLIENTÓW 

JAKIE BYŁY POCZĄTKI 
SERWISU? OD JAK DAWNA 
DZIAŁACIE PAŃSTWO 
NA RYNKU? 
Początki PW Adams sięgają 1990 roku. 
Właśnie wtedy właściciel firmy, Adam 
Lachera, otworzył Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe Adams, które zajmowało się 
przede wszystkim transportem drewna. 
Ponieważ firma posiadała kilka samocho-
dów, niebawem powstał serwis, który na-
prawiał pojazdy na własny użytek. W 1997 
roku założyciel firmy przekazał ją córce, 
Ewie Lachera, która do dziś zarządza całą 
działalnością. Wówczas zrezygnowaliśmy 
z transportu i skupiliśmy się na naprawie 
maszyn budowalnych – koparek i ładowa-
rek polskiej produkcji, co wynikało z faktu, 
że zachodniego sprzętu na naszym rynku 
było wówczas niewiele. Niebawem przy 
serwisie powstał sklep z częściami do 
pojazdów ciężarowych, a w 1999 roku na-

wiązaliśmy współpracę z Inter Cars, która 
od samego początku układała się bardzo 
dobrze. Wtedy też zaczęliśmy świadczyć 
usługi serwisowe dla pojazdów cięża-
rowych i postawiliśmy nowy budynek 
warsztatowy. 

OD KIEDY SERWIS 
NALEŻY DO SIECI 
Q-SERVICE TRUCK?
Proces dołączenia do sieci rozpoczęliśmy 
w 2005 roku po spotkaniu z Kazimierzem 
Neymanem, które miało miejsce podczas 
Targów Inter Cars. Krótka rozmowa z nim 
zapaliła we mnie iskrę i chęć do działania 
na dużo wyższym poziomie niż dotych-
czas. Przez rok dostosowywaliśmy serwis 
do wymogów sieciowych – musieliśmy 
np. zakupić odpowiednie urządzenia do 
wyposażenia warsztatu. Opłaciło się jed-
nak, bo w 2006 roku zostaliśmy oficjalnie 
przyjęci do Q-Service Truck i zaczęliśmy 

rozwijać się w iście ekspresowym tempie. 
Oczywiście złożyło się na to wiele składo-
wych, choćby rozwój branży transportowej 
w Polsce, który miał wówczas miejsce. Pa-
miętajmy jednak, jak duża liczba serwisów 
w perspektywie kilku lat nie utrzymała się 
na rynku. Ze wszystkimi perturbacjami 
najlepiej poradziły sobie serwisy mające 
duże wsparcie, takie jak te skupione przy 
Inter Cars w strukturach Q-Service Truck. 

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ 
DLA WARSZTATU 
Z PRZYNALEŻNOŚCI 
DO TEJ ORGANIZACJI?
Przede wszystkim przynależność do sieci 
to duże możliwości, ale i zobowiązanie 
do ciągłego rozwoju. Każdy z członków 
organizacji musi być na bieżąco z rozwo-
jem technologii napraw, bo tylko wtedy 
wytrzyma rynkową konkurencję. Przy-
należność do Q-Service Truck to impuls 

PW Adams  
ul. Ślusarska 1
63-900 Dębno Polskie

telefon: +48 65 546 39 17,  
+48 693 123 465
fax: +48 65 546 39 17 

www.pwadams.pl 
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do ciągłego rozwoju, a nagrodą za to jest 
wdzięczność klientów, przez których 
postrzegani jesteśmy jako bardzo dobry 
serwis. W pierwszych latach działalności 
sieci wszyscy jej członkowie odwiedzali 
się nawzajem i była to znakomita okazja 
do podejrzenia pomysłów i innowacji 
wprowadzanych w innych serwisach, 
które mogliśmy implementować w swo-
ich warsztatach. Wraz z rozwojem sieci 
w naturalny sposób liczba takich spotkań 
zmalała, ale siła rozpędu pozwoliła nam 
nabrać wiatru w żagle i rozwijać się we 
właściwym kierunku. 

A CZY DLA KLIENTÓW 
ODWIEDZAJĄCYCH 
SERWIS MA ZNACZENIE, 
ŻE NALEŻY ON DO 
SIECI Q-SERVICE TRUCK? 
Sama przynależność do sieci daje możli-
wość oznakowania serwisu, więc choćby 

z tego powodu klienci wiedzą, że nie je-
steśmy anonimowym zakładem, ale przy-
należymy do większej grupy warsztatów. 
Na pewno nie jest to rozpoznawalność 
na poziomie serwisów autoryzowanych 
konkretnych marek, ale w skali rynku 
mamy czym się chwalić. To dobra pora 
dla całej sieci, żeby postawić kropkę nad 
i, żeby uświadomić klientów na trwałe, 
że w Q-Service Truck ich pojazdy zawsze 
będą dobrze obsłużone. 

JEDNĄ Z DRÓG TAKIEGO 
ROZWOJU SIECI MOŻE BYĆ 
POWOŁANY NIEDAWNO DO 
ŻYCIA PROGRAM FLOTOWY. 
CZY PANA SERWIS 
DOŁĄCZYŁ DO 
TEJ INICJATYWY? 
Tak, oficjalnie jesteśmy już serwisem ob-
sługującym w Inter Cars program flotowy. 
Dodatkowo za pośrednictwem Q-Service 

Truck dołączyliśmy do wspólnego pro-
gramu z firmą Travis. Obie te inicjatywy 
traktujemy jednak bardziej jako rozwój 
długofalowy, a nie inwestycję, która za-
gwarantuje natychmiastowy przypływ 
klientów i będzie już teraz realnym źró-
dłem dochodów. Liczymy się z tym, że 
świadomość konsumentów jest rozłożona 
w czasie i chwilę potrwa, zanim ci po-
tencjalni klienci do nas dotrą. Jednakże 
warto uczestniczyć w tych programach 
choćby dlatego, że oba stosują bardzo 
nowoczesne rozwiązania. Dzięki temu 
możemy gruntownie poznać nowoczesne 
programy i już teraz przygotować się na 
to, że niebawem zdecydowaną większość 
klientów będziemy obsługiwali za pomocą 
Internetu czy aplikacji.

WSPOMINAŁ PAN, 
ŻE POCZĄTKI SERWISU 
WIĄZAŁY SIĘ Z NAPRAWAMI 
MASZYN BUDOWLANYCH. 
CZY TO WCIĄŻ WAŻNA 
CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚĆ 
WARSZTATU? 
Obecnie nie. W tym segmencie naprawia-
liśmy głównie rodzime, polskie maszyny, 
które zresztą poznaliśmy konstrukcyjnie 
bardzo dobrze. Szybko wyparte zostały 
one jednak przez zachodnie konstruk-
cje, mające np. bardziej zaawansowaną 
technologię sterowania hydrauliką. My 
w z kolei w tym samym czasie mocniej 
rozwinęliśmy się w kierunku napraw 
samochodów ciężarowych. Obecnie wy-
konujemy naprawy sprzętu budowlanego, 
ale tylko w zakresie napraw silnikowych, 
jeśli jednak mówimy o hydraulice, ukła-
dzie jezdnym czy skrzyni biegów, raczej 
nie podejmujemy się tego typu napraw. 

A NAPRAWY 
W SEGMENCIE AGRO? 
Na naszym lokalnym rynku (Wielko-
polska), ze względu na to, że jesteśmy 
rejonem rolniczym, jest w tym segmencie 
duża konkurencja. W naszym bliskim 
sąsiedztwie znaleźć można dużo firm spe-
cjalizujących się w naprawach pojazdów 
rolniczych, dlatego nie jest to segment 
rynku, o który walczymy i z którego pozy-
skujemy klientów. 

JAKIE AUTORYZACJE 
POSIADA SERWIS? 
Głównie autoryzacje z pneumatyki, a więc 
Knorr, Wabco i Haldex. Dodatkowo rów-
nież z Febera, związaną z naprawą naczep 
oraz JOST w zakresie osi. Mocno współ-
pracujemy także z wieloma dostawcami, 
m.in. firmą ZF. 
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JAK SYTUACJA Z COVID-19 
WPŁYNĘŁA NA CODZIENNE 
FUNKCJONOWANIE 
WARSZTATU?
Wraz z pojawieniem się pandemii, a więc 
w marcu ubiegłego roku, miałem duże 
obawy. Uświadomiłem załogę, że możemy 
znaleźć się w sytuacji, w której będziemy 
musieli się zmierzyć z mniejszą ilość, 
a to z kolei może wiązać się np. z obniżką 
pensji. Wszyscy byliśmy świadomi zagro-
żenia, ale spokojnie czekaliśmy na rozwój 
wypadków. Na szczęście czarne scenariu-
sze nie ziściły się, a cały ubiegły rok, choć 
zdecydowanie inny od poprzednich, był 
porównywalny pod względem obrotów do 
roku 2019. Patrząc na sytuację w innych 
branżach, można powiedzieć, 
że przeszliśmy przez kryzys suchą stopą, 
bo transport – w skali globalnej – nie 
ucierpiał aż tak mocno. Przynajmniej na 
razie, zobaczymy bowiem jeszcze, jak 
sytuacja na rynku będzie rozwijała się 
w kolejnych miesiącach. 

JAK COVID-19 WPŁYNĄŁ 
NA SYTUACJĘ 
PRACOWNIKÓW 
W WARSZTACIE? 
CZY ZMUSZENI BYLI 
PAŃSTWO DO ZWOLNIEŃ 
WŚRÓD ZAŁOGI? 
Nie musieliśmy zwalniać pracowników, 
co samo w sobie było sukcesem, a nawet 
więcej – pozyskaliśmy nowe osoby do 
pracy w serwisie i obecnie zatrudniamy 
13 mechaników.

CZY W OBECNYCH 
REALIACH JEST SENS 
SZKOLIĆ NOWYCH 
PRACOWNIKÓW I CZY 
WARSZTAT W OGÓLE 
BIERZE UDZIAŁ 
W SZKOLENIACH?
Bez szkoleń nie jesteśmy w stanie zdoby-
wać na czas odpowiedniej wiedzy, a więc 
są one niezbędne do tego, aby funkcjono-
wać na mocno konkurencyjnym rynku. 
Zawsze chętnie wysyłamy mechaników 
na wszelkiego rodzaju szkolenia technicz-
ne, chociaż w ubiegłym roku mogli wziąć 
udział w zaledwie jednym z nich w stacjo-
narnej formule. Inne, w których mieliśmy 
uczestniczyć, z oczywistych powodów 
pandemicznych zostały odwołane. Nie-
mniej nasza kadra uczestniczyła w kilku-
nastu szkoleniach online i będzie w nich 
brała udział także w tym roku. Podobnie 
w szkoleniach stacjonarnych, jeśli tylko 
powrócą one w dawnej formie. 

WIERZYMY, 
ŻE NORMALNOŚĆ POWRÓCI 
JAK NAJSZYBCIEJ. 
A JEŚLI TAK, CZY PLANUJE 
PAN DALSZE INWESTYCJE 
W SERWIS? 
Wszystko zależy od sytuacji na rynku, ale 
owszem, jesteśmy na etapie planowania 
dalszej inwestycji. Poza naprawami samo-
chodów ciężarowych zajmujemy się rów-
nież dozorem autocystern do przewozu 
paliw i do materiałów sypkich, a ponieważ 
dociera do nas coraz więcej klientów, bę-
dziemy musieli pokusić się o zwiększenie 
powierzchni warsztatowej. Jeśli sytuacja 
na to pozwoli, stanie się to jeszcze pod ko-
niec tego roku, w innym przypadku inwe-
stycję planujemy zakończyć w roku 2022. 
Obecnie mamy  dwie hale warsztatowe po 
300 m2, a ponieważ na brak klientów nie 
narzekamy, robi się zbyt ciasno. Oczywi-
ście rozbudowa serwisu będzie wiązała 
się również z koniecznością zatrudnienia 
nowych pracowników, zarówno do na-
prawy samochodów ciężarowych, jak i do 
zwiększających się zamówień związa-
nych bezpośrednio z dozorami. 

CZY PANDEMIA 
SPOWODOWAŁA, 
ŻE WZRÓSŁ ODSETEK 
KLIENTÓW POZYSKANYCH 
PRZEZ SERWIS DROGĄ 
INTERNETOWĄ? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, 
ale raczej wciąż większość kierowców 
dociera do nas z polecenia. Największą 
grupę stanowią przede wszystkim klienci 
lokalni z naszej okolicy, związani z firmą 
od lat. Bliskie sąsiedztwo serwisu z drogą 
S5: Wrocław – Poznań sprawia jednak, 
że często pojawiają się również u nas 
klienci przyjeżdżający z awariami. I w ich 
pozyskaniu Internet odgrywa kluczową 
rolę. Równie istotną jak w przypadku… 
firm holujących, które znamy i które rów-
nież polecają nas klientom. W niedalekiej 
przyszłości Internet będzie jednak coraz 
szerzej wykorzystywany - mamy zmianę 
pokoleniową wśród kierowców, a młodzi 
właśnie w sieci szukają i będą szukali 
pomocy. 

A CZY PROCES DZIAŁA 
TEŻ W DRUGĄ STRONĘ, 
TZN. CZY WARSZTAT 
DYSPONUJE SERWISEM 
MOBILNYM I WYJEŻDŻA 
DO KLIENTÓW W TRASĘ? 
Oczywiście, posiadamy własny serwis 
mobilny i pomagamy z nim klientom 
w trasie. Wprawdzie takich napraw nie 

mamy zbyt wiele, jesteśmy jednak na nie 
przygotowani. Przy tegorocznych przy-
mrozkach zdarzało się, że klienci mieli 
sporo problemów z uruchomieniem pojaz-
dów i bywały takie dni, że aby dojechać do 
awarii musieliśmy wykorzystywać nawet 
do czterech samochodów. Poza wyjątko-
wymi sytuacjami nie zdarza się jednak, 
żebyśmy wykorzystywali mobilny serwis 
zbyt często, średnio w miesiącu to zwykle 
2-3 razy. 

GDZIE ZAOPATRUJECIE 
SIĘ W CZĘŚCI ZAMIENNE? 
Głównie w Inter Cars, który jest naszym 
stałym dystrybutorem części nieprzerwa-
nie od 1999 roku. Cenimy sobie tę współ-
pracę, a jej wyznacznikiem mogą być stale 
rosnące obroty – kupujemy coraz więcej 
części, bo także dzięki Inter Cars stale się 
rozwijamy. Czasami wspomagamy się 
również serwisami autoryzowanymi lub 
innymi firmami, ponieważ nie zawsze 
wszystkie potrzebne części dostępne są 
tu i teraz, a jednym z priorytetów naszego 
serwisu jest jak najkrótszy czas naprawy 
przyjmowanych pojazdów i kiedy braku-
je jakiś części nie czekamy na dostawę 
tylko szukamy ich we własnym zakresie. 
Bezsprzecznie jednak to Inter Cars jest 
naszym największym i najsolidniejszym 
dostawcą. 

JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ 
WIDZI PAN DLA 
SERWISÓW CIĘŻAROWYCH 
W NADCHODZĄCYM ROKU? 
Osobiście jestem nastawiony optymi-
stycznie, choć musimy zdawać sobie 
sprawę, że na horyzoncie zawsze kryją 
się jakieś zagrożenia. Jednym z nich jest 
zadłużanie się krajów, które walczyły ze 
skutkami pandemii koronawirusa. Ko-
nieczność spłaty kredytów może sprawić, 
że nastąpi zaciskanie pasa w niektórych 
branżach, choćby w budownictwie, a to 
z kolei może wiązać się z mniejszym 
ruchem pojazdów ciężarowych i w kon-
sekwencji z mniejszą liczbą napraw. Bez-
pośrednie skutki kryzysu możemy więc 
odczuwać w 2021, dłuższej perspektywie 
czasowej. 
Dziękuję za rozmowę.
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FORD TRUCKS

RODZINA FORD 
TRUCKS POLSKA 
POWIĘKSZA SIĘ 
O KOLEJNEGO 
DEALERA

Podpisanie umowy i oficjalne dołączenie 
DSS Polska Sp. z o. o. do sieci dealerskiej 
miało miejsce 25 marca w siedzibie im-
porterskiej Ford Trucks Polska w Cząstko-
wie Polskim. Firma została tym samym 
ósmym punktem dealerskim w naszym 
kraju. Każdy z nich ma również kompe-
tencje serwisowe, dodatkowym punktem 
serwisowym będzie ponadto przyjęty 
w struktury sieci w pierwszym półroczu 
2021 roku PUH Automax z Trzylatkowa 
Małego pod Grójcem.
- PUH Automax to nasz wieloletni partner 
świadczący usługi w bardzo wysokim 
standardzie, dodatkowo znajdujący się 
w dobrej z naszego punktu widzenia 
lokalizacji, na południe od Warszawy. 
W przypadku klientów, którzy zakupili 
pojazdy w naszym biurze w Cząstkowie 
Polskim, ale nie jeżdżą w tym kierunku, 
będzie to znaczące ułatwienie i szybszy 
dostęp do wysokiej jakości usług serwiso-
wych – mówi Sławomir Rybarczyk, Prezes 
Zarządu Q-Service Truck oraz Dyrektor 
Handlowy Inter Cars. 
Otwierając nowe punkty dealerskie 
i serwisowe Ford Trucks Polska, chcemy 
łączyć nowych partnerów w strukturach 
sieci Q-Service Truck. Sieć skupia obecnie 

blisko 80 serwisów w ca-
łym kraju. Projekt Ford 
Trucks tworzy naturalną 
synergię z  funkcjonu-
jącym modelem sieci 
warsztatowej, co idealnie 
odwzorowywał przypadek 
DSS Polska Sp. z o. o., 
firmy, która spełniła 
wszystkie wymogi 
autoryzacyjne i została 
również członkiem 
sieci niezależnych 
warsztatów pojazdów 
ciężarowych, Q-Servi-
ce Truck.
- Na współpracę z Fordem 
zdecydowałem się bardzo 
szybko. To nowa marka na 
rynku, a więc również szansa na rozwój 
dla jej potencjalnych partnerów. Sieć tak 
naprawdę dopiero się buduje, szuka swojej 
tożsamości i miejsca na rynku, a ponie-
waż ma przed sobą ogromne możliwości, 
postanowiłem do niej dołączyć. Dysponuję 
odpowiednim zapleczem, firma znajduje 
się w dogodnej lokalizacji, a więc szybko 
udało nam się znaleźć nić porozumienia 
z partnerami z Ford Trucks – mówi 

Tomasz Mądel, Prezes Zarządu DSS 
Polska Sp. z o. o.
- Serdecznie witamy DSS Polska 
Sp. z o. o. w naszej sieci. Wierzymy, że 
będzie to początek długofalowej i bardzo 
owocnej współpracy. Z naszym nowym 
partnerem chcemy zwiększyć dostęp do 
usług nie tylko na rynku łódzkim. 

Z KOŃCEM MARCA SIEĆ 
DEALERSKA I SERWISOWA 
FORD TRUCKS POWIĘKSZYŁA 
SIĘ O KOLEJNY PUNKT NA MAPIE 
POLSKI. DO GRONA PARTNERÓW 
DOŁĄCZYŁA FIRMA DSS POLSKA 
SP. Z O.O. Z SIERADZA.
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Wiemy jak istotna dla naszych klientów 
jest możliwość wyboru serwisu. Kolej-
nym niezagospodarowanym punktem na 
mapie jest Wielkopolska. To bardzo duży 
rynek, z ogromnym potencjałem. Szuka-
my partnera, który w 100% byłby w stanie 
spełnić nasze oczekiwania – dodaje Sła-
womir Rybarczyk.

Sieradzki oddział firmy zlokalizowany 
jest w Monicach, w bliskim sąsiedztwie 
trasy S8. DSS Polska Sp. z o. o. dysponuje 
ponadto oddziałem w Krakowie, a główną 
sferą działalności całej firmy są usługi 
transportowe, realizowane zarówno w Pol-
sce, jak i w całej Europie. Przedsiębiorstwo 

posiada ponadto serwis pojazdów ciężaro-
wych, dlatego w sieci Ford Trucks z powo-
dzeniem będzie mogło realizować również 
usługi serwisowe – Specjalizujemy się 
w naprawach pojazdów ciężarowych 
i nadal chcemy rozwijać się na tym polu, 
a współpraca z Fordem na pewno nam to 
ułatwi – oznajmia Tomasz Mądel.

Firma DSS Polska Sp. z o. o. przed dołą-
czeniem w struktury Ford Trucks 

Polska zakupiła dwa flagowe 
modele producenta, 

pojazdy F-MAX, 
aby we 

własnym zakresie 
zweryfikować możli-

wości samochodów i w co-
dziennej eksploatacji sprawdzić 

ich parametry. – Chciałbym sprzedawać 
swoim klientom pewny i sprawdzony pro-
dukt, nadający się w 100% do pracy. Moje 
dotychczasowe doświadczenia z marką 
przekonują mnie, że Ford F-MAX to wła-
ściwy wybór, który z czystym sumieniem 
mogę polecić każdemu użytkownikowi 
– mówi Tomasz Mądel – Sam również 
planuję wymianę części własnej floty na 
F-MAX’y, o tym jak duża będzie to część 

zadecyduje jednak rynek, a więc m.in. 
kontrakty z klientami z branży budowla-
nej i stalowej, w których działamy bardzo 
szeroko.
Obecnie sieć dealerska Ford Truck składa 
się z ośmiu punktów. Każdy z nich tworzy 
również sieć serwisową, którą dodatkowo 
niebawem uzupełni PUH Automax. Jesz-
cze w tym roku firma planuje jej powięk-
szenie o trzy lub cztery oddziały dealer-
skie oraz kilka serwisowych.
- Poza regionem Wielkopolski, chcemy 
również rozwinąć ścianę wschodnią, 
a więc Lublin, Rzeszów i Białystok. W bli-
skim sąsiedztwie tych miast planujemy 
otwarcie punktów dealerskich. O tym, jak 
szybko uda nam się zrealizować tę kon-

cepcję, w dużym stopniu zadecydu-
je jednak sytuacja związana 

z COVID-19. Pandemia 
nie sprzyja takim 

ruchom, robimy 
jednak wszystko, 
aby na mapie we 
wschodnich re-
jonach Polskich 
jak najszybciej 
pojawiły się nasze 
punkty – oznaj-
mia Sławomir 
Rybarczyk i doda-
je – Bez względu 
na okoliczności 
dodatkowo bę-
dziemy również 
starali się rozwi-
jać sieć serwi-
sową. 

Planując w całej Polsce około 11 punktów 
dealerskich, musimy mieć w zanadrzu do-
datkowo kilka punktów serwisowych, aby 
również pod tym względem zadbać o od-
powiednie pokrycie rynku. W 2021 roku 
planujemy otwarcie około pięciu takich 
punktów. Obecnie nie ma potrzeby, aby 
było ich więcej, ponieważ naszych pojaz-
dów nie jeździ jeszcze w Polsce zbyt wiele. 
Wydaje się, że na dziś zakładana przez nas 
liczba punktów dealerskich i serwisowych 
byłaby optymalnym rozwiązaniem, zbyt 
duże ich otwarcie mijałaby się z celem 
i potrzebami rynku.
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FORD TRUCKS

FORD TRUCKS Z NOWYM 
PUNKTEM SERWISOWYM 
NA MAZOWSZU 

PUH Automax stał się dziewiątym 
punktem w rodzinie Ford Trucks Pol-
ska, ale pierwszym, który został w sieci 
warsztatem serwisowym. Oznacza to, że 
firma posiada kompetencje do autoryzo-
wanej naprawy pojazdów Ford Trucks, 
jednak bezpośrednio nie zajmuje się 
sprzedażą, choć może działać w tym 
zakresie w porozumieniu ze swoim 
lokalnym dealerem. 
- Cieszymy się, że do grona rodziny 
Ford Trucks Polska dołącza PUH Au-
tomax, doświadczony serwis naprawy 
pojazdów ciężarowych, z którym po-
przez Q-Service Truck współpracujemy 

od wielu lat. Wierzymy, że będzie to 
wartość dodana dla naszych klientów, 
jak również sam serwis odczuje wiele 
korzyści, wynikających z tej kooperacji 
– mówi Wojciech Kopiel, Dyrektor Za-
rządzający Q-Service Truck. 
- Zdecydowaliśmy się na zaproszenie do 
naszej sieci serwisowej PUH Automax. 
Serwis znany jest w regionie, wykonuje 
szeroki zakres usług i zawsze na naj-
wyższym poziomie, co przekłada się na 
bardzo dobrą opinię klientów – dodaje 
Sławomir Rybarczyk, Prezes Q-Service 
Truck i Dyrektor Handlowy Inter Cars. - 
Ważnym czynnikiem w kontekście dołą-

czenia do sieci, jest dobre położenie geo-
graficzne naszego nowego partnera. Au-
tomax obejmie swoim zasięgiem obszar 
w dużej części obsługiwany obecnie przez 
punkt dealerski Ford Trucks z Cząstkowa 
Mazowieckiego i powinien okazać się dla 
niego dużym wsparciem. Serwis posia-
da dogodną lokalizację, aby obsługiwać 
serwisowo klientów z południowej części 
województwa mazowieckiego. 
PUH Automax to niezależny warsztat 
pojazdów ciężarowych, który z powo-
dzeniem działa na rynku już od ponad 
30 lat. Warsztat specjalizuje się w ser-
wisowaniu wszystkich ośmiu najwięk-

W MARCU SIEĆ DEALERSKA FORD TRUCK POLSKA POWIĘKSZYŁA SIĘ O NOWĄ LOKALIZACJĘ, 
FIRMĘ DSS POLSKA Z SIERADZA. ZALEDWIE KILKANAŚCIE DNI PÓŹNIEJ DOŁĄCZYŁO DO NIEJ 
KOLEJNE PRZEDSIĘBIORSTWO – PUH AUTOMAX Z TRZYLATKOWA DUŻEGO POD GRÓJCEM. 
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szych marek w segmencie ciężarowym 
i posiada stację obsługi pojazdów wy-
posażoną w nowoczesne komputerowe 
urządzenia diagnostyczne do badania 
pracy silników zawieszenia (ECAS, EBS, 
ABS, ASR). W serwisie zatrudnionych 
jest obecnie 25 wysoko wykwalifikowa-
nych pracowników. Automax posiada 
autoryzację m.in. Wabco, Haldex, JOST, 
Knorr-Bremse, Feber czy Sachs, od 
końca kwietnia poszerzona zostaje ona 
o kolejną – Ford Trucks. 
- Dołączenie do autoryzowanej sieci Ford 
Trucks Polska to prestiż dla naszego 
warsztatu i docenienie współpracy, którą 
od wielu lat pogłębiamy tak z Inter Cars, 
jak i z Q-Service Truck. Dla nas to rów-
nież szansa na zdobycie nowych umie-
jętności i poszerzenie kompetencji, co 
cieszy tym bardziej, że będziemy mieli 
przyjemność pracować z bardzo dobry-
mi jakościowo pojazdami, które zresztą 
mieliśmy możliwość sami przetestować 
w różnych warunkach – mówi Tomasz 
Skorupski, właściciel PUH Automax. 

AMBITNE PLANY 
FORD TRUCKS
Sieć dealerska Ford Trucks Polska skła-
da się obecnie z ośmiu punktów dealer-
skich oraz nowoutworzonego puntu 
serwisowego w Trzylatkowie Dużym 
pod Grójcem. To oczywiście nie koniec 
rozwoju tej organizacji, która jeszcze 
w 2021 roku planuje otwarcie kilku 

punktów – zarówno dealerskich – jak 
i serwisowych. 
- W 2021 roku planujemy uruchomić 
jeszcze kilka autoryzacji, co będzie 
kluczowym krokiem w procesie wzmoc-
nienia procesu sprzedaży pojazdów 
Ford Trucks. Chcemy zapewnić dostęp 
do usług serwisowych klientom w skali 
całego kraju. Działamy według przygo-
towanego scenariusza, więc wiadomo, 
że na początku nie będzie sytuacji, 
w której każdy klient będzie miał serwis 
Ford Trucks w promieniu 50 kilome-
trów, ale systematycznie zagęszczamy 
sieć, aby serwisy dostępne był dla jak 
największej liczby klientów. W tym 
roku chcemy uruchomić jeszcze pięć 
autoryzacji, co razem z już istniejący-
mi, da nam wystarczające pokrycie na 
tym etapie rozwoju – ocenia Sławomir 
Rybarczyk. 
Punkty dealerskie, które Ford Trucks 
Polska planuje otworzyć jeszcze w tym 
roku, będą zlokalizowane w okolicach 
dużych miast, takich jak Poznań, Bia-
łystok, Lublin i Rzeszów. W pierwszym 
etapie sprzedaży wraz z istniejącymi 
już lokalizacjami, powinny pokryć one 
w pełni zapotrzebowanie rynkowe. 
W bieżącym roku oraz w kolejnym im-
porter nie planuje już nowych punktów 
serwisowych na terenie Mazowsza, 
wraz z rozwojem sprzedaży w przyszło-
ści mogą jednak pojawić się nowe loka-
lizacje w tej części kraju. 

Mechanicy z PUH Automax przechodzą 
już gruntowne szkolenie, aby jak naj-
lepiej przygotować się na pierwszych 
klientów.
 – Wierzymy, że będziemy w pełni 
przygotowani pod kątem przeszkolenia 
już na początku maja – mówi Tomasz 
Skorupski – Z Fordami F-XAM mieliśmy 
już możliwość obcowania i z warsztato-
wego punku widzenia możemy wypo-
wiadać się o tych pojazdach w samych 
superlatywach. Godne pochwały są 
zastosowane w nich rozwiązania, które 
z jednej strony są innowacyjne i wnoszą 
powiew świeżości, z drugiej – nie są 
zmianami rewolucyjnymi. Wierzymy, że 
po odpowiednim przeszkoleniu napra-
wa i serwisowanie tych pojazdów będą 
dla mechaników przyjemnością. 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

SIEĆ DEALERSKA I SERWISOWA 
FORD TRUCKS POLSKA:
• Q-Service	Truck	Sp.	z	o.	o.,	 

Cząstków	Polski	(Warszawa)	
• Moobilo	Sp.	z	.o.o.,	 

Rusocin	(Trójmiasto)	
• Marcotrans Sp. z o. o.,  

Stargard	(Szczecin)	
• Turbańscy	Service	Sp.	z	o.o.,	 

Pogorzela	(Krotoszyn)	
• CS	Błach,	Małuszów	(Wrocław)	
• Autofiko	Sp.	z	o.	o.,	Jaworzno
• Bogumił	Porębski,	Głogoczów	(Kraków)	
• DSS	Polska	Sp.	z	o.	o.,	Monice	(Sieradz)	
• PUH	Automax,	Trzylatków	Duży	(Grójec)	
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Jedna z naczep 
przeznaczonych 
na rynek afry-
kański.

FEBER

„SADZOWÓZ” CZY „ZŁOMIARKA” Z ALUMINIOWĄ RAMĄ TO TYLKO DWIE Z WIELU 
INNOWACJI, KTÓRE WPROWADZIŁ DZIAŁ KONSTRUKCYJNY SIERADZKIEJ FABRYKI 
POJAZDÓW FEBER. CO NOWEGO JESZCZE MOŻNA BYŁO ZOBACZYĆ NA RYNKU W 2020 R.?  

Rok 2020 był trudny dla nas wszystkich 
i każdy musiał dostosować się do sytuacji 
spowodowanej pandemią koronawirusa. 
Pomimo problemów wynikających z pan-
demii, dział konstrukcyjny Feber nie 
zaprzestał jednak prac nad nowościami 
i ciekawymi projektami. Oto kilka z nich.

POJAZD DO TRANSPORTU 
SADZY PRZEMYSŁOWEJ
Efektem wielotygodniowej pracy działu 
konstrukcyjnego Feber, poprzedzonej 
rozmowami i konsultacjami z klientem, 
jest naczepa, którą potocznie nazwali-
śmy „sadzowóz”. Co go wyróżnia? Pojazd 
ten na ramie stalowej z aluminiową 
skrzynią o kubaturze 77 m3 wyposażony 
jest we włazy załadunkowe, specjalne 
„żądło” do wysypywania ładunku oraz 
szereg rozwiązań technicznych wyma-
ganych podczas transportu sadzy prze-
mysłowej. Całość uzupełniają sprawdzo-
ne podzespoły, tj.  

• osie Jost Weightmaster, 
• układ elektryczny Hella, 
• układ pneumatyczny Knorr, 
• siłownik Hyva, 
• aluminiowe felgi Speedline,

• opony Continental Hybrid HT3 (w ra-
mach ciekawostki: sadza przemysło-
wa jest wykorzystywana m.in. w pro-
dukcji opon).

WPROWADZIŁ 
NOWE PROJEKTY

FEBER

„Sadzowóz”, 
czyli pojazd 
do transportu 
sadzy przemy-
słowej 
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FEBER

KTO MA PILOTA, 
TEN MA WŁADZĘ
Nowe technologie mają za zadanie 
ułatwiać życie człowieka. Od lat są one 
wykorzystywane w różnych obszarach 
naszego życia. Coraz częściej znajdują 
również zastosowanie w transporcie cię-
żarowym. Tym razem dział konstrukcyj-
ny Feber postanowił wykorzystać nowe 
technologie w naczepie wywrotce. 
Dla jednego z naszych klientów wypro-
dukowaliśmy naczepę z aluminiową 
skrzynią typu box o kubaturze 49 m3 
i z tylnym zamknięciem klapa pionowa 
podnoszona hydraulicznie. Nowością 
jest możliwość sterowania (podno-
szenia/opuszczania) zarówno tylnej 
klapy, jak i samej muldy za pomocą 
bezprzewodowego pilota. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu kierowca może kontrolo-
wać i regulować ilość wysypywanego 
materiału. A co najważniejsze może on 
to robić z bezpiecznej odległości i przy 
okazji obserwować, czy skrzynia ładun-
kowa podczas kiprowania nie dotyka np. 
przewodów wysokiego napięcia czy też 
górnej krawędzi bramy wjazdowej.

ALUMINIOWA RAMA 
W NACZEPIE DO 
TRANSPORTU ZŁOMU
Przez długie lata panowało przekona-
nie, że naczepa do transportu złomu ze 
względu na specyfikację przewożonych 
ładunków musi być „pancerna”, a co 
za tym idzie ciężka. Czas to zmienić. 
Dlatego dział konstrukcyjny sieradzkiej 
fabryki pojazdów Feber postanowił 
zaprojektować naczepę „złomiarkę”, która 
będzie zarówno wytrzymała, jak i lekka. 
Efektem pracy konstruktorów Feber jest 
wywrotka o kubaturze 55 m3 i wadze za-

ledwie 7400 kg. Aby osiągnąć tak niską 
wagę, skrzynia wykonana ze szwedz-
kiej stali hardox 450 została osadzona 
na aluminiowej ramie. Dopełnieniem 
specyfikacji technicznej pojazdu są osie 
Jost Weightmaster, felgi aluminiowe 
Speedline z oponami Continental Hy-
brid HT3, aluminiowe nogi podporowe 
LT, układ elektryczny Hella oraz układ 
pneumatyczny Knorr Bremse.
Powyższe rozwiązanie pozwoliło zre-
dukować wagę względem standardowej 
„złomiarki” z ramą stalową o ponad 
500 kg. Co szczególnie istotne – waga 
pojazdu niższa o 500 kg, to jednocześnie 
500 kg więcej ładunku do przewiezienia
. 
ALUMINIOWY 
HALF-PIPE 38M3

Feber wielokrotnie udowodniał, że jako 
firma nie boi się nowych wyzwań i chęt-
nie „szyje pojazdy na miarę”. Tym razem 
jeden z klientów zapytał o możliwość 
wykonania naczepy ze skrzynią typu 
half-pipe o kubaturze 38 m3. Dział kon-

strukcyjny Feber przygotował więc taki 
projekt, a gdy klient go zaakceptował, po 
kilku tygodniach mamy gotowy produkt. 
Co wyróżnia ten pojazd? To m.in. alumi-
niowa skrzynia typu half-pipe z tylnym 
zamknięciem klapa zewnętrzna, podło-
ga o grubości 8 mm i ściany boczne gru-
bości 5 mm. Na potrzeby klienta, który 
posiada gospodarstwo rolne, świadcząc 
jednocześnie usługi transportowe, 
pojazd doposażono w otwór zbożowy. 
Dzięki temu rozwiązaniu naczepa speł-
nia wszystkie wymagania klienta, dając 
możliwość transportu zarówno płodów 
rolnych, jak i sypkich materiałów bu-
dowlanych.

NACZEPY FEBER 
PŁYNĄ DO AFRYKI
Naczepy produkowane przez sieradz-
ką fabrykę pojazdów, będą jeździły 
w Afryce. Do Ghany trafi dziesięć naczep 
wywrotek o kubaturze 70 m3 i tylnym 
zamknięciu klapo-drzwi. Pojazdy zamó-
wione przez firmę Hass Logistics Ghana 
Ltd. będą woziły przede wszystkim orze-
chy shea. 
Aluminiowe skrzynie typu box zostały 
wzmocnione na całej długości podłogi 
oraz na ścianie przedniej i ścianach 
bocznych do wysokości 1000 mm 
stalową wykładką z blachy S355, aby 
w przyszłości dać możliwość transportu 
innych, bardziej agresywnych produk-
tów. Specyfikacja techniczna pojazdów 
różni się trochę od tych dedykowanych 
na rynek europejski. Przede wszystkim 
zastosowano wzmocnione osie SAF 
z hamulcem bębnowym oraz opony 
Continental Cross Trac z bieżnikiem bu-
dowlanym. Dodatkowo pojazdy zostały 
wyposażone w ogranicznik kąta wywro-
tu, stalowe belki spinające oraz stalową 
belkę tylnego zderzaka.

HALF-PIPE 38m3 

Naczepa z moż-
liwością ste-
rowania tylnej 
klapy i muldy za 
pomocą bez-
przewodowego 
pilota 
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
4642308332ZF
0750112215ZF
0501324594ZF
0501313598ZF
0630513203ZF
0501320908ZF

TECHNOLOGIA 
CVT FIRMY ZF
Nawet jeśli maszyny rolnicze wydają się 
duże i ciężkie, to muszą niezwykle pre-
cyzyjnie i we właściwy sposób dozować 
swoją siłę oraz moc. Spełnienie tych wy-
magań zapewnia technologia napędu ZF. 
Obecnie prawie wszyscy renomowani 
producenci ciągników stosują przekład-
nie bezstopniowe firmy ZF. Ich szczegól-
na niezawodność, sprawność i łatwość 
obsługi sprawiają, że są wysoko cenione 
na rynku.
Dzięki tego typu przekładniom kiero-
wanie maszynami rolniczymi stało się 
jeszcze łatwiejsze. Gdy ręczna zmia-
na biegów nie jest już konieczna, nie 
występuje spadek mocy przy zmianie 
przełożeń. Cztery zakresy jazdy są au-

tomatycznie zmieniane z niezwykle 
wysoką wydajnością. Przełożenia są tak 
dobrane, aby płynnie pokrywać zakres 
prędkości od 0 do 60 km/h.
Rolnicy odnoszą korzyści z bezstopnio-
wej technologii, ponieważ taki rodzaj 
przełożeń umożliwia ruszanie i zatrzy-
mywanie się na pochyłościach bez ko-
nieczności użycia sprzęgła lub hamulca. 
Dzięki temu, że zmiana biegów nie jest 
konieczna, kierowcy mogą całkowicie 
skoncentrować się na wykonywaniu 
wymagających prac polowych.
Warto podkreślić również względy 
ekonomiczne, gdyż przekładnie bez-
stopniowe wyróżniają się optymalnym 
wykorzystaniem mocy silnika przy 
maksymalnej wydajności i minimalnym 
zużyciu paliwa. Należy dodać, że ich 

modułowa i kompaktowa konstrukcja 
umożliwia łatwą integrację z wieloma 
różnymi koncepcjami pojazdów.

AGRO

PRZEKŁADNIE BEZSTOPNIOWE (CVT) FIRMY 
ZF Z SERII ECCOM® SĄ DEDYKOWANE DO CIĄGNIKÓW 
ROLNICZYCH O MOCY OD 400 KM DO 620 KM. DZIĘKI 
MODUŁOWEJ BUDOWIE I ZWARTEJ KONSTRUKCJI 
MOŻNA JE BARDZO ŁATWO ZINTEGROWAĆ Z RÓŻNYMI 
KONSTRUKCJAMI POJAZDÓW, GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU 
NA TO, ŻE CHARAKTERYZUJE JE NIEZAWODNOŚĆ, 
WYDAJNOŚĆ I NAJWYŻSZY KOMFORT OBSŁUGI. KIEROWCA 
MOŻE W PEŁNI SKONCENTROWAĆ SIĘ NA PRACY BEZ 
KONIECZNOŚCI OBSŁUGI SPRZĘGŁA CZY ZMIANY BIEGÓW.

BEZSTOPNIOWO 
W PRZYSZŁOŚĆ 
– PRZEKŁADNIA ZF DLA CIĄGNIKA 
O ZAKRESIE MOCY > 400 KM 

W OFERCIE INTER CARS 
ZNAJDUJE SIĘ OBECNIE PONAD 
600 INDEKSÓW, DODATKOWE 
ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ 
PONADTO NA INDYWIDUALNE 
ZAMÓWIENIA KLIENTÓW.  
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Produkty OE firmy ZF 
dostępne są w sieci 
sprzedaży Inter Cars na 
terenie całego kraju oraz 
w Katalogu Online 
i e-Catalogu.

POZNAJ 
NASZ NOWY 

PROFIL NA
IntercarsAGRO
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TOP 2 W EUROPEJSKIM 
SPRZĘGLE AGRO
KaWe to jedna z niewielu firm na świe-
cie, która z dużą intensywnością i sys-
tematycznie rozszerza swoją ofertę dla 
ciągników rolniczych. Firma koncentru-
je się na rozwoju asortymentu sprzęgła 
agro. W ten sposób osiągnęła ugrunto-
waną pozycję  w europejskim segmencie 
sprzęgieł dla ciągników.

NOWE KLASYKI
Rozwój w KaWe nie oznacza wyłącznie 
rozwiązań dla najnowszych ciągników 
i maszyn rolniczych. Równie ważne 
jest unikalne wsparcie oferowane przez 
firmę „klasykom”. Wiele osłon sprzęgła, 
tarcz czy łożysk zwalniających sprzęgło 
do starych ciągników jest bardzo trudna 

do znalezienia na rynku, co komplikuje 
naprawę. KaWe pochyliło się nad tym 
problemem i w ostatnich latach uzupeł-
niło swoją ofertę dla legendarnych już 
dziś brytyjskich klasyków takich jak 

David Brown, Fordson, Nuffield, Marshall 
i Leyland. Obecnie holenderska fabryka 
sprzęgieł wprowadza nowe części sprzę-
gła do niemieckich klasyków z lat 60., 
70.i 80., takich jak Deutz, Fendt i Merce-
des-Benz.

JAKOŚĆ JEST 
NAJWAŻNIEJSZA
Oprócz bardzo szerokiej gamy produk-
tów, w której znaleźć można ponad 
5 000 części sprzęgła, KaWe słynie 
również z wysokiej jakości swoich pod-
zespołów, gwarantujących pewność 
użytkowania nawet w najtrudniejszych 
warunkach.

AGRO

W 2019 ROKU KAWE ROZPOCZĘŁO WSPÓŁPRACĘ Z INTER 
CARS. FIRMA ZNACZĄCO CHCIAŁA WZMOCNIĆ W TEN 
SPOSÓB SWOJĄ OBECNOŚĆ W EUROPIE ŚRODKOWO-
WSCHODNIEJ. - JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ WSPÓŁPRACY 
Z BARDZO PROFESJONALNYM ZESPOŁEM INTER CARS. 
TO SPECJALIŚCI, KTÓRZY ROZUMIEJĄ POTRZEBY 
KLIENTÓW WARSZTATOWYCH NA POZIOMIE LOKALNYM 
WE WSZYSTKICH KRAJACH, W KTÓRYCH SĄ OBECNI 
– MÓWI ALVIN DE WEERD, DYREKTOR GENERALNY KAWE

BEZSTOPNIOWO 
W PRZYSZŁOŚĆ 50 – PRZEKŁADNIA ZF DLA CIĄGNIKA 
O ZAKRESIE MOCY > 400 KM 

KAWE 
HOLLAND

la
t 
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MASZYNY WIELOZADANIOWE, BO TAKIM MIANEM MOŻNA NAZWAĆ ŁADOWARKI 
TELESKOPOWE, ZNANE SĄ ZE SWOICH ZASTOSOWAŃ W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ 
(PRZEŁADUNKI MATERIAŁÓW, PRACE NA WYSOKOŚCI), CORAZ CZĘŚCIEJ JEDNAK 
ZNAJDUJĄ TAKŻE ZASTOSOWANIE WŚRÓD WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW ROLNYCH.

OPONY DO ŁADOWAREK 
TELESKOPOWYCH

Możliwość zastosowa-
nia różnych osprzętów 
usprawnia wiele prac, 
dzięki czemu może-
my użyć tej samej 
maszyny np. do 
transportu bel siana, 
worków z nawozem, 
a także do prze-
ładunku zbóż czy 
innych surowców. 
Wykonanie tych 
czynności jedną 
maszyną zwiększa 
wydajność pracy oraz 
zmniejsza koszty.  
Jednym z bardziej 
popularnych roz-
miarów do ładowarek 
teleskopowych jest 
460/70R24 (17.5LR24). W ofercie 
Inter Cars znajdują się między 
innymi modele LR451 marki 
LINGLONG oraz High Lift 
Radial  i Multi Tough marki 
GALAXY. Który bieżnik 
wybrać, aby najlepiej pa-
sował do wyznaczonych 
zadań? Poniżej przedsta-
wiamy krótką prezentację 
każdego z modeli.  

1. LINGLONG LR451 
charakteryzuje bieżnik 
typu hokej, dzięki czemu 
opona posiada bardzo 
dobrą trakcję w wymaga-
jących warunkach. Opony 
w rozmiarze 460/70R24 
w ofercie Inter Cars dostęp-
ne są w dwóch wariantach 

indeksu nośności/prędkości 
- 152A8/152B oraz 159A8/159B. 
W przypadku prac gospodar-
skich nośność 152A8 (3550 
kg na oponę przy 40 km/h) 
w większości przypadków 
w zupełności wystar-
cza, z kolei w przy-
padku zastosowa-
nia w przemyśle 
warto rozważyć 
nośność 159A8 
(4375 kg na 
oponę przy 40 
km/h). Radial-
na konstrukcja 
opony zapew-

nia duży komfort 
jazdy.

2. GALAXY High Lift Ra-
dial posiada bież-

nik w typową 
jodłę, dzięki 
czemu znaj-
dzie zasto-
sowanie w go-
spodarstwach 
rolnych, w których 
wymagana jest wysoka 
trakcja oraz podczas prac 
budowlanych na grzą-
skim terenie. Wytrzymała 
radialna konstrukcja 
zapewnia komfort jazdy 
podczas użytkowania 
oraz stabilność podczas 
prac na wysokościach. 
Opony dostępne z indek-
sem nośności/prędkości 

159A8.

3.GALAXY Multi Tough to opona, której 
bieżnik, dzięki swojemu charaktery-
stycznemu ułożeniu, zapewnia dwukie-
runkową trakcję. Posiada ona dużą ilość 
gumy na bieżniku, dzięki czemu może-

my liczyć na dłuższą ży-
wotność w porównaniu 

do bieżnika w jodłę. 
Zwiększa to także 
komfort jazdy. Model 
Multi Tough w roz-
miarze 460/70R24 
dostępny jest 
w ofercie Inter Cars 
w wersji radialnej 
steel belted, w któ-
rej konstrukcję 
wewnętrzną opony 
wzmacnia stalowa 
siatka. Opona do-
stępna z indeksem 
nośności/prędkości 
159A8/159B.

RADIALNE
AGRO

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
460/70R24 PLL LR451XL
460/70R24 PLL LR451
460/70R24 PGX MT
460/70R24 PGX HLR

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI 
NA TEMAT PRODUKTÓW UDZIELA 
JOANNA MIKIEL, SPECJALISTA 
DS. OPON ROLNICZYCH 
I PRZEMYSŁOWYCH W INTER CARS, 
mail: jmikiel@intercars.eu
tel. +48 669 970 092
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TRZY LAMPY 
DO POJAZDÓW 
OD WESEM, 
KTÓRE WARTO MIEĆ

CRK2-AR OD WESEM – LAMPA 
ROBOCZA LED Z HOMOLOGACJĄ 
COFANIA
Seria lamp CRK2 zdobywa uznanie 
rynku. Optymalnie dobrane parametry 
zamknięto w przemyślanym produkcie 
w bardzo atrakcyjnej cenie. Producent 
przygotował egzemplarz o kompakto-
wym rozmiarze, który doskonale wpasuje 
się także we wnęki i przestrzenie z ogra-
niczoną ilością miejsca. Modyfikacja 
umiejscowienia uchwytu oraz sposoby 
jego regulacji dają możliwość założenia 
lampy w wybrany sposób, w tym bardzo 
estetyczny montaż reflektora do tylnej 
części powierzchni. Szeroka wiązka 
świetlna umożliwia oświetlenie obszaru 
wokół pojazdu.
Na miano „asa” tej serii niewątpliwie za-
sługuje obecna nowość, czyli wariant pro-
duktu oznaczony jako CRK2-AR – lampa 
robocza z homologacją cofania. Produkt 
znajduje szerokie zastosowanie jako:
• lampa robocza - w roli oświetlenia 

dodatkowego w pojazdach rolniczych, 
budowlanych i samochodach, w któ-
rych dla komfortu i bezpieczeństwa 
potrzebne jest doświetlenie pola pracy,

• lampa cofania – posiada homologację 
E20, więc może być używana na dro-
gach publicznych, stosowana w samo-
chodach ciężarowych, dostawczych, 
pojazdach użytkowych i komunalnych 
oraz samochodach specjalnych.

CRP1 OD WESEM – UNIKATOWA LAMPA 
ROBOCZA DO OŚWIETLANIA POLA 
PRACY
CRP1 to całkiem nowy rodzaj lampy 
roboczej w asortymencie WESEM, dedy-

kowany przede wszystkim do montażu 
na samochodach pożarniczych i w zabu-
dowach pojazdów specjalnych. Łatwość 
montażu i przydatność produktu docenią 
nie tylko producenci nadwozi samocho-
dów, ale także użytkownicy  pojazdów, 
którzy:
• szukali tego typu lampy i do tej pory 

była niedostępna lub w za wysokiej 
cenie, 

• potrzebują zamienników dla dotych-
czasowych lamp.

Lampa CRP1 jest kompaktowa, lekka i do-
skonale wpasowana w zabudowę. Cha-
rakteryzuje się wysoką efektywnością 
energetyczną i znakomicie oświetla pole 
pracy wokół pojazdu, dzięki rozproszonej 
wiązce świetlnej. Producent zapowiada, 
że wkrótce dostępne będą wersje produk-
tu w kolorze obudowy białym, żółtym 
i czerwonym.

CRC5 W ETUI OD WESEM – 
PRZENOŚNA UNIWERSALNA LAMPA 
ROBOCZA
Lampa CRC5 w etui to uniwersalny produkt 
wart przypomnienia, gdyż użytkują go 
posiadacze różnych grup pojazdów. Tym 
razem doskonale wpasował się w potrzeby 
tzw. kamperowca. W obecnych czasach 
„caravaning” zyskał wielu zwolenników, 
a miłośnicy spędzania czasu w ten sposób 
chętnie zaopatrują się w rozwiązania przy-
datne na kempingu. Uniwersalna lampa 
robocza LED CRC5 niejednokrotnie przyda 
się podczas czynności wykonywanych 
w trakcie podróży i biwakowania.
Produkt został umieszczony w estetycz-
nym i funkcjonalnym pudełku, pozwala-
jącym na bezpieczne przechowywanie 

WYKONANIE W NOWOCZESNEJ 
TECHNOLOGII LED, WYSOKA JAKOŚĆ 
OD SPRAWDZONEGO PRODUCENTA, 
DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE, 
POLSKA PRODUKCJA I PEWNA 
GWARANCJA NA MIEJSCU – TO TYLKO 
WYBRANE ATUTY PRODUKTÓW OD 
WESEM. O KTÓRE LAMPY CHODZI?

i przewożenie lampy. Uniwersalność lam-
py zapewniają:
• 8-metrowy przewód spiralny umożli-

wiający podłączenie lampy do gniazda 
zapalniczki,

• hermetyczny wyłącznik służący do wy-
łączania lampy w dowolnym momencie 
bez potrzeby odłączania jej u źródła, 

• rączka, która pozwala wygodnie przeno-
sić i ustawiać lampę,

• uchwyt magnetyczny pozwalający na 
umocowanie lampy do metalowych 
części przyczep i pojazdów. 

W ofercie dostępne są również dodatkowe 
akcesoria  pozwalające na inne sposoby 
umocowania lampy. Producent pracuje nad 
rozszerzeniem opcji doposażenia, co uczy-
ni produkt jeszcze bardziej uniwersalnym.
Kupując lampy od firmy WESEM, użyt-
kownicy przekonają 
się, że: markowy 
produkt nie musi 
być kosztowny, 
mogą zamontować 
lampy LED bez 
obaw o zakłócanie 
radia, nie muszą 
zmagać się z awa-
riami oświetlania 
jak przy używaniu 
tradycyjnych lamp 
żarówkowych, 
a tym samym 
dostaną produkt, 
który posłuży im 
długie lata. 

30



PONADTO W OFERCIE ZNALAZŁA SIĘ 
CAŁA GAMA LAMP SPEŁNIAJĄCYCH 
WYMOGI ADR. LAMPY TE MOGĄ 
BYĆ UŻYWANE DO PRZEWOZU 
MATERIAŁÓW I TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH. PO SZCZEGÓŁY 
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Firma PTS WAŚ dodaje do swojej oferty 
kolejne nowości. Najnowsza seria lamp 
WAŚ W221-W223 typu light bar to pierwszy 
wdrożony do produkcji projekt tego rodzaju 
oświetlenia. Nowoczesne technologie, wy-
jątkowy design i kreatywność opanowane 
przez producenta w oświetleniu standardo-
wym po raz pierwszy zostały zastosowane 
w lampach typu Offroad. Z kolei najwyższa 
jakość, ogromna wydajność i różnorodność 
funkcyjna wersji Offroad prezentowanych 
lamp usatysfakcjonują niejednego klienta, 
a szczególnie fanów tuningu. 

TRZY GRUPY PRODUKTOWE
Seria lamp typu light bar składa się z trzech 
grup produktowych, czyli lamp o głównym 
indeksie: W221, W222 oraz W223 (Pantera). 
W każdej z tych grup znajduje się od kilku 
do kilkudziesięciu rodzajów. 
Standardowo, każda z lamp mierzy 20 cali. 
Lampy dostępne są w wersji homologo-
wanej oraz w wersji Offroad, dodatkowo 
w dwóch wariantach: ze zwykłym, przezro-
czystym kloszem lub z kloszem przyciem-
nionym, tzw. przydymionym. Do wyboru 
są także: światło rozproszone do szeroko-
kątnego rozświetlenia pola roboczego, lub 
skupione do sięgnięcia w dal.
Lampy W221 i W222 stworzone są w wersji 
slim – korpus lampy W221 ma kształt linii 
prostej, z kolei korpus lampy W222 ma 
kształt łuku. Każda z lamp składa się z sze-
rokiego i wąskiego panelu świecącego. 
W szerokim panelu osadzonych w specjal-

nych soczewkach zostało aż 40 diod LED. 
Wersje z homologacją pełnią funkcje: 
• światła drogowego, 
• pozycyjnego światła przedniego, 
• ostrzegawczego światła żółtego lub 

niebieskiego. 
A ich moc świetlna osiąga aż 215 tys. 
kandeli. Wersje Offroad 
charakteryzują się wie-
loma wariantami, gdzie 
oprócz mocnego świa-
tła roboczego można 
wybrać światła z ani-
macjami zarówno świa-
tła, jak i cienia. Ciekawostką 
jest możliwość zaprogra-
mowania flagi narodowej. 
Animacja światła pływającego 
dostępna jest na wąskim panelu górnym, 
jak i szerszym dolnym.

MOC PANTERY
Lampy W223, czyli tzw. Pantera, to wysoce 
wydajny light bar o szerokim korpusie 
z jedną linią 10 diod osadzonych w ryflo-
wanych odbłyśnikach. W wersji z homo-
logacją w punkcie 0 moc świetlna wynosi 
standardowo 215 tys. kandeli. Tu do wybo-
ru mamy funkcje: 
• światła pozycyjnego przedniego, 
• światła długiego drogowego,
• światła ostrzegawczego żółtego lub 

niebieskiego. 
W wersji Offroad uzyskano ogromną 
moc, bo aż 800 tys. kandeli, gdzie oprócz 

światła roboczego dostępne są różnorodne 
animacje światłem i cieniem. Wyjątkowe 
wrażenie przy tak dużej mocy robi „pływa-
jące” światło.
Co ważne, każda z lamp spełnia wymogi 
homologacji kompatybilności elektroma-
gnetycznej, jest także odporna na zapy-

lenie oraz wilgoć, spełniając normę 
IP6K9K. Lampy 
W221-W223 stwo-

rzone są z naj-
wyższej jakości 
materiałów, 
dzięki czemu są 

odporne na stłuczenia 
i uszkodzenia mechaniczne. 
Ponadto są odporne napięciowo, 

działają w zakresie 11-33V.

CORAZ SZERSZA OFERTA
Kolejną, interesującą nowością jest seria 
kogutów ostrzegawczych W233. Kompak-
towe, jednoprogramowe lampy ostrze-
gawcze dostępne są w kolorach: żółtym, 
czerwonym oraz niebieskim. W przypad-
ku montażu kilku lamp W233 możliwa 
jest synchronizacja ich działania. Koguty 
ostrzegawcze WAŚ produkowane są z nie-
tłukących się, bardzo trwałych materia-
łów, co przekłada się na długą żywotność 
lamp. 
Ponadto lampy W233 mają aż sześć spo-
sobów mocowania, a nowością jest cen-
tralnie ustawienie śruby, przez którą prze-
chodzi otwór do przeprowadzenia kabla. 
Przede wszystkim jednak lampy W233 
cechują się atrakcyjną ceną w stosunku 
do jakości produktu. 

NOWE LAMPY TYPU 
LIGHT BAR OD PTS WAŚ
PTS WAŚ WCHODZI NA RYNEK Z NOWĄ SERIĄ LAMP TYPU LIGHT BAR – W221, W222 ORAZ 
W223, CZYLI TZW. PANTERĄ. CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NOWE PRODUKTY? 
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Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Po-
jazd ciężarowy porusza się po krętych 
drogach upalnej Hiszpanii lub wspina 
się na malownicze wzniesienia połu-
dniowych Alp. Te piękne obrazki utracą 
swoje walory, gdy kierowca pojazdu 
zaobserwuje wskazówkę temperatury 
silnika niebezpiecznie zbliżającą się do 
czerwonego pola oraz zauważy znaczny 
spadek mocy silnika.

BŁĘDNE DECYZJE SERWISOWE I ICH 
NASTĘPSTWA
Konsekwencjami opisywanych sytuacji 
są nie tylko nerwowe chwile dla kierow-
cy, który niepokoi się, czy jego pojazd da 
radę dojechać do celu podróży, gdy po 
drodze musi podjechać i zjechać z kolej-
nego wzniesienia. Na desce rozdzielczej 
wyświetli się ostrzeżenie o nieprawi-
dłowej pracy silnika i konieczności 
sprawdzenia go w serwisie. Po dotarciu 
do warsztatu, mechanicy zbadają pojazd 
testerem i prawdopodobnie nie zauważą 
żadnych błędów, poza podwyższoną 
emisją tlenków azotu (NOx). Po tym 

kosztownym – ze względu na stracony 
czas – postoju, pojazd wyruszy w dalszą 
drogę, ale prawdopodobnie podobna 
sytuacja powtórzy się jeszcze niejedno-
krotnie. 
Czy jednak tego typu problemów można 
uniknąć? Oczywiście tak. Winy za opi-
sywane usterki nie ponoszą projektanci 
krętej alpejskiej drogi, ani też klimat 
słonecznej Hiszpanii. Nie można winić 
także silnika pojazdu, który pracując 
w optymalnej temperaturze, 
prawdopodobnie poradził-
by sobie z pokonywaniem 
nawet bardzo trudnej 
trasy. Winowajcą jest tu 
niewydajny układ chłodze-
nia. Prawdopodobnie wła-
ściciel pojazdu zdecydował 
się na wymianę zużytej 
chłodnicy na budżetowy 
zamiennik niskiej jako-
ści. Nowy produkt, choć 
wyglądem przypomina 
te z górnej półki, nie jest 
w stanie spełniać swojego 
zadania, którym jest utrzy-
mywanie optymalnej tem-
peratury pracy silnika.

UWAGA NA „KOSZTOWNE 
OSZCZĘDNOŚCI”
Chłodnica jest elementem pojazdu, który 
ma znaczny wpływ na pracę innych 
podzespołów. Funkcjonując poprawnie, 
chłodnica powinna nie dopuścić do tego, 
by temperatura cieczy chłodzącej była 
zbyt niska lub zbyt wysoka, niezależnie 
od warunków, w jakich porusza się po-
jazd. Niestety chłodnice niskiej jakości 

– DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ 
NAJLEPSZE PRODUKTY?
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYMIANY CHŁODNICY 
W POJEŹDZIE CIĘŻAROWYM NALEŻY WYBIERAĆ 
PRODUKTY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, A NAJLEPIEJ TE 
POCHODZĄCE OD WYTWÓRCÓW DOSTARCZAJĄCYCH 
SWOJE PRODUKTY NA PIERWSZY MONTAŻ. 
DLACZEGO TO TAKIE WAŻNE?

CHŁODNICE 
W POJAZDACH 
CIĘŻAROWYCH
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bardzo często źle spisują się w skrajnych 
sytuacjach. Stwierdzili to m.in. inżynie-
rowie z firmy TITAN X, którzy dokonali 
analizy porównawczej tanich produktów 
oraz chłodnic o jakości pierwszomonta-
żowej. 
Zdaniem specjalistów z TITAN X, 
szczególnie niebezpieczne są sytuacje, 
w których silnik pojazdu jest mocno 
obciążony, a chłodnica nie jest w stanie 
poprawnie odprowadzić ciepła z cieczy 
odpływającej z silnika. Następuje wów-
czas spadek mocy oraz momentu obroto-
wego, gdyż do komory spalania dociera 
mniejszy strumień masy powietrza. 
Wzrasta wówczas nie tylko zużycie pali-
wa, ale dodatkowo nieprawidłowy proces 
spalania mieszanki paliwowo-powietrz-
nej doprowadza także do zwiększenia 
emisji szkodliwych substancji, zwłasz-
cza tlenków azotu (NOx). Zbyt wysoka 
temperatura oznacza załączenie się 
wentylatora chłodnicy, który pracując 
na wysokich obrotach będzie dodatkowo 
obciążał silnik, generując dalsze zwięk-
szenie zużycia paliwa.
To nie wszystko. Wzrost obciążenia 
cieplnego silnika ma swoje negatywne 
konsekwencje dla trwałości poszcze-
gólnych podzespołów: tłoków, zaworów, 
kolektora czy turbosprężarki. O jakich 
liczbach mówimy? W teście przepro-
wadzonym przez TITAN X zestawiono 
chłodnicę jakości OE z budżetową chłod-
nicą niskiej jakości. W badaniu, w któ-
rym silnik pojazdu pracował pod peł-
nym obciążeniem stwierdzono różnicę 
temperatur na wlocie silnika wynoszącą 
aż 25° C.

PEWNA NAPRAWA ZAMIAST 
KOSZTOWNYCH POSTOJÓW
Reasumując, montowanie chłodnicy 
niskiej jakości w pojeździe ciężarowym 
to oszczędność wyłącznie pozorna. Gdy 
pojazd pracuje w trudnych warunkach, 
niewydajny układ chłodzenia przy-
czynia się do spadku mocy i momentu 
obrotowego pojazdu. Wysokie obciążenie 
silnika przekłada się także na problemy 
związane z podwyższonym spalaniem 
paliwa i wyższą emisją szkodliwych 
tlenków azotu. To z kolei może powo-
dować konieczność interwencji ser-
wisowych, a więc kosztowne przerwy 
w pracy pojazdu. Ponadto zbyt wysoka 
temperatura silnika ma wpływ na szyb-
sze zużywanie się jego podzespołów.
W przypadku konieczności wymiany 
chłodnicy w pojeździe ciężarowym 
należy wybierać produkty najwyższej 
jakości, najlepiej pochodzące od wytwór-
ców dostarczających swoje produkty na 
pierwszy montaż. Takie wyroby są dziś 
dostępne na rynku wtórnym. Przykła-
dem jest oferta marki TITAN X, której 
dystrybutorem jest firma AVA Quality 
Cooling.
Zastępując zużytą chłodnicę swojego 
pojazdu chłodnicą TITAN X mamy 
pewność, że jej parametry pracy będą 
tożsame z wyposażeniem fabrycznym 
pojazdu. Oznacza to oszczędność czasu 
oraz pieniędzy na późniejsze naprawy 
czy przerwy w pracy. 
Właściwe zaprojektowanie układu od-
bierania ciepła ma istotne znaczenie dla 
trwałości jednostki napędowej, ilości 
emitowanych przez nią toksycznych 

składników spalin oraz zużycia płynu 
AdBlue. We współczesnych samocho-
dach „zarządzanie” ciepłem odgrywa 
coraz większą rolę, gdyż w tym obszarze 
poszukuje się możliwości zmniejszenia 
zużycia paliwa przez silnik. Jego spraw-
ność (w pewnym uproszczeniu można 
określić jako wykorzystanie energii 
zawartej w paliwie) jest na niskim po-
ziomie (ok. 38%). Konstruktorzy TitanX 
projektują dla producentów ciężarówek 
moduły chłodnicze o wydajności dosto-
sowanej do danego silnika, składające 
się z chłodnicy cieczy chłodzącej silnik, 
chłodnicy powietrza (intercoolera), 
chłodnicy oleju silnikowego, chłodnicy 
oleju przekładniowego, a także chłodnic 
oleju zwalniacza (retardera).

PODSTAWOWE INFORMACJE O TITANX
TitanX	jest	czołowym	dostawcą	chłodnic	
dla	producentów	ciężarówek	na	pierwszy	
montaż,	m.in.	do	Mercedesa-Benz	Actros/
Atego,	Iveco	Stralis	Hi-Way/Eurocargo,	Volvo	
FH,	Renault	T,	Scania	S/new	R,	a	także	dla	
amerykańskich	producentów	ciężarówek	–	
Freightliner	i	Navistar.	Od	2018	r.	chłodnice	
są	też	montowane	w	pojazdach	marki	MAN.	
Fabryka	w	Mjällby	została	założona	w	1953	r.	
przez	firmę	Alfalaval,	potem	została	wykupiona	
przez	Volvo,	następnie	Blackstone	i	Valeo,	
a	obecnie	jest	własnością	indyjskiego	koncernu	
TATA.	TitanX	produkuje	też	chłodnice	na	rynek	
aftermarketowy,	a	w	Polsce	jej	dystrybutorem	
jest	firma	AVA	Quality	Cooling.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
VL2085 TTX
RE4143 TTX
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WYSOKIE OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE, DUŻA LICZBA PASAŻERÓW I TRUDNE TRASY – 
TO TYLKO NIEKTÓRE WYZWANIA, KTÓRYM MUSZĄ SPROSTAĆ AUTOBUSY. DLATEGO 
SPRZĘGŁA DO AUTOBUSÓW POWINNY BYĆ PRODUKOWANE WYŁĄCZNIE Z WYSOKIEJ 
JAKOŚCI MATERIAŁÓW, ZAPEWNIAJĄC TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ. 

Sprzęgła do autobusów podlegają wyma-
ganiom dotyczącym przede wszystkim 
niezawodności, wydajności i komfortu. 
Oferta SACHS obejmuje najwyższej 
jakości sprzęgła spełniające nawet naj-
surowsze oczekiwania. Tarcze sprzęgła 
SACHS do autobusów są specjalnie przy-
stosowane do silnika i układu napędu. 
Ponadto marka SACHS oferuje praktycz-
ne zestawy sprzęgieł do autobusów gwa-
rantując łatwą wymianę.

SPRZĘGŁA SACHS DO AUTOBUSÓW: 
TRWAŁE I EKONOMICZNE 
Sprzęgło znajduje się między silnikiem 
a skrzynią biegów. To niezwykle istotny 
i jeden z najbardziej obciążonych kom-
ponentów układu napędu. Z tego wzglę-
du sprzęgła SACHS do autobusów zo-

stały zaprojektowane i wyprodukowane 
tak, aby sprostać wysokim obciążeniom. 
Zapewniają one wygodną jazdę, płynną 
zmianę biegów i optymalne bezpieczeń-
stwo dla kierowców i pasażerów, a ich 
trwałość pomaga zapobiec niepotrzeb-
nym okresom przestoju.
 
Wysokie obciążenia użytkowe, duża 
liczba pasażerów i trudne trasy – to 
tylko niektóre wyzwania, którym muszą 
sprostać autobusy. Co więcej, autobusy 
miejskie codziennie transportują pasa-
żerów zatrzymując się i ruszając ponow-
nie z miejsca. Z kolei autokary pokonują 
długie dystanse często po trudnych 
nawierzchniach. 
Sprzęgła SACHS do autobusów są wy-
jątkowo trwałe i niezawodne, ponieważ 

są produkowane wyłącznie z wysokiej 
jakości materiałów i zawsze odzwiercie-
dlają najnowszy stan techniki. 
ZESTAWY SPRZĘGŁA DO AUTOBUSÓW 
Praktyczne zestawy sprzęgła SACHS do 
autobusów pozwalają warsztatom do-
konywać szybkiej i sprawnej wymiany. 
Zestawy sprzęgła zawierają wszystkie 
komponenty, które są niezbędne do wy-
miany sprzęgła, czyli tarczę dociskową 
sprzęgła, wyprzęgnik sprzęgła i tarczę 
sprzęgła. 
Dodatkowo we wszystkich zestawach 
montażowych zawarty jest specjalny 
smar, który nanoszony jest po zakończe-
niu montażu. Gwarantuje on perfekcyjne 
działanie sprzęgła autobusu. Zestawy 
sprzęgła SACHS są dostęp-
ne nie tylko dla 
autobusów, lecz 
również innych 
pojazdów, takich 
jak samochody 
osobowe, vany 
i pojazdy użyt-
kowe.

BEZPIECZEŃSTWO 
NA DRODZE 
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ZACISKI HAMULCOWE 
TO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
REGENEROWANE ZACISKI HAMULCOWE 
DOSTĘPNE W SIECI SPRZEDAŻY 
INTER CARS. OBECNIE DLA KLIENTÓW 
DOSTĘPNYCH JEST OD RĘKI 
PONAD 2000 ZACISKÓW. 

Oferta marki SPB w Inter Cars obejmuje 
bezpieczne części układów hamulco-
wych takich jak:
• bębny, 
• tarcze, 
• szczęki, 
• wałki rozpieraka, 
• siłowniki hamulcowe, 
• membrany silników hamulcowych, 
• zestawy naprawcze zacisku 

hamulcowego 
• egenerowane zaciski hamulcowe. 

Regenerowane zaciski hamulcowe, 
dostępne w naszej ofercie, to wyso-
kiej jakości produkty, na które 
udzielana jest 24-mie-
sięczna gwarancja. 

CELE STAWIANE 
PRZED MARKĄ SPB: 
• ścisła kontrola każ-

dego z etapów produk-
cji w celu zapewnienia 
stałego poziomu jakości 
dostarczanych produktów,

• dostarczanie najwyższej jako-
ści, a więc bezpiecznych regene-
rowanych zacisków hamulcowych 
do pojazdów użytkowych,

• systematyczne poszerzanie oferty 
zgodnie z wymogami rynku i oczeki-
waniami odbiorców,

• poszukiwanie nowych technologii 
podnoszących trwałość przy jedno-
czesnym utrzymaniu konkurencyjno-
ści cenowej,

• osiągnięcie pozycji wiodącego do-
stawcy regenerowanych zacisków 
hamulcowych na rynku.

Tak spisane cele pozwalają nam skupić 
się na tym, co najważniejsze dla na-
szych klientów, a zatem i dla nas. Nasze 
dotychczasowe doświadczenie pokazuje, 
że jesteśmy na dobrej drodze. Obecność 
i ciągły wzrost udziału w sprzedaży na 

rynkach Europy Środkowo-Wschod-
niej nie tylko motywują nas do dal-
szej wytężonej pracy, ale również 
pozwalają optymistycznie patrzeć 
w przyszłość.  

SPB TO: 
• 24-miesięczna gwarancja 
• Szeroka oferta produktowa 
• Oszczędność czasu i pieniędzy 
• Transparentna procedura zwrotu 

rdzeni 

SPB
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PROGRAM USZCZELNIEŃ 
FIRMY ELRING DO 
SILNIKA MAN D 2066
MODEL D 2066 JEST DOSTĘPNY NA RYNKU OD 2004 R. 
I WCIĄŻ CIESZY SIĘ DUŻĄ POPULARNOŚCIĄ NA ARENIE 
MIĘDZYNARODOWEJ. TO, ŻE MOŻNA GO ZNALEŹĆ 
W POJAZDACH UŻYTKOWYCH I AUTOBUSACH MAN, 
WYDAJE SIĘ OCZYWISTE. ALE JEGO OBECNOŚĆ 
W AUTOKARACH MAREK PLAXTON PANTHER I TEMSA 
DIAMOND 14, A TAKŻE LAZ LEMBERG 400, 
TO JUŻ DLA WIELU MOŻE BYĆ PEWNE ZASKOCZENIE. 
TYM CIEKAWSZY WYDAJE SIĘ PROGRAM USZCZELNIEŃ 
TEGO SILNIKA OD FIRMY ELRING.

ElringKlinger jest na pokładzie dostaw-
ców oryginalnego wyposażenia od mo-
mentu wejścia na rynek. Wiele elemen-
tów uszczelniających zostało z czasem 
dostosowanych do rosną-
cych wymogów, a inne 
były tak zaawansowane 
pod względem konstruk-
cyjnym, że dostosowa-
nie nie było potrzebne. 
Ponadto marka Elring 
– Das Original opracowała 
specjalne uszczelki do-
stępne w handlu częściami 
zamiennymi na całym świecie.
Uszczelnienie głowicy cylindrów wy-
różnia się tu grubością do naprawy. Tak 
samo, jak uszczelka o standardowej 
grubości – pod względem konstrukcyj-
nym jest to jednowarstwowa uszczelka 
stalowa ze specjalnie zaprojektowa-
nym uszczelnieniem komory spalania, 
wykonanym jako zdefiniowany rowek. 
Grubość do naprawy wynosi 1,50 mm, 
czyli o 0,30 mm więcej niż pierwotna 
grubość oryginalnego wyposażenia. 
Takie uszczelnienie głowicy cylindrów 
jest potrzebne w przypadku naprawy, 
kiedy głowica cylindra i/lub blok cylin-
dra wymagają wyrównania. Możliwe 
jest zastosowanie standardowej grubo-
ści, jednak wówczas należy liczyć się ze 
zwiększonym zużyciem boków zębów 
kół czołowych. Uszczelkę przeznaczoną 
do naprawy można poznać po dodatko-

wym nacięciu.Rozwiązanie to jest prze-
znaczone wyłącznie do naprawy, nie ma 
więc oryginalnego numeru części. 
Piętro wyżej w silniku znajduje się 

uszczelka pokrywy zaworów wraz z po-
krywą zaworów wykonaną z poliamidu 
o wysokiej wytrzymałości i udarności. 
Jest ona produkowana przez ElringKlin-

Grafika: 
MAN Engine  
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ger w siedzibie głównej, jednak pokrywa 
zaworów nie jest oferowana w handlu 
częściami zamiennymi. 
Sama uszczelka jest wykonana z elasto-
meru (AEM), który doskonale wytrzymu-
je wysokie temperatury. Kolejnym waż-
nym kryterium jest niskie odkształcenie 
trwałe po ściskaniu tego elastomeru, 
zapewniające długą żywotność. Jest to 
jednak możliwe wyłącznie, jeśli montaż 
pokrywy oraz uszczelki zostanie wyko-
nany fachowo. Śruby są dokręcane tylko 
z siłą 10 Nm. Również kolejność dokrę-
cania jest decydująca, aby nie doszło do 
zgniecenia zintegrowanych uszczelek 
wargowych. 
Kolejną deklarację jakościową uszczelek 
elastomerowych marki Elring – Das Ori-
ginal stanowią pierścienie uszczelniają-
ce tuleje cylindrów. Prawie niezauważal-
nie, ponieważ wizualnie niczym się nie 
wyróżnia, od lat stosowany jest kauczuk 
fluorowy (FPM) sieciowany nadtlenko-
wo. Decydującą zaletą tego specjalnego 
elastomeru jest wysoka odporność na 
działanie temperatury oraz zwiększona 
odporność na nowoczesne płyny chłod-
nicze wysokiej jakości, łączące zalety 
krzemianowych i bezkrzemianowych 
płynów do chłodnic.
W celu odróżnienia od pierścieni 
uszczelniających, które nie są sieciowa-
ne nadtlenkowo, stosowanych do tulei 
cylindrów, są one oznaczone na opako-
waniu w następujący sposób: FPM-PX.

PŁYNNE MASY USZCZELNIAJĄCE
W modelu D 2066 znajdują się miejsca 
wymagające uszczelnienia, na które 
należy zwrócić szczególną uwagę. 
Zarówno gwint świecy żarowej, jak 
i gwint króćca wlewu oleju są przed 

montażem cienko powlekane 
preparatem CurilTM T2. Innym, 
znacznie większym miejscem 
uszczelnienia jest obudowa koła 
zamachowego. W tym miejscu 
zastosowanie znajduje silikon 
DirkoTM HT, który dysponuje za-
kresem temperatury od -60°C do 
+285°C (do 24 h nawet do +315°C). 
Ponieważ na końcu znajduje się 
bardzo długi sznur uszczelnia-
jący, zaleca się zastosowanie 
Elring DirkoTM HT Profi Press, 
dzięki czemu nakładanie może 
przebiegać szybciej i bardziej precyzyj-
ne. Silikon stosowany jest także przy 
kolanku powietrza doładowującego.Do 
nakrętki mocującej koło pasowe paska 
wieloklinowego stosowane jest połącze-
nie spoinowe o wysokiej wytrzymałości. 
Elring EL-Add 48 to anaerobowa masa 
uszczelniająca, która działa jako płynny 
środek do zabezpieczenia śrub z wyłą-
czeniem tlenu i znacznie zwiększa siłę 
docisku.
Te przykłady pokazują, w jakich 
miejscach w silniku stosowane jest 
uszczelnienie za pomocą płynnych mas 
uszczelniających. W każdym przypadku 
niezbędne jest jednak zapoznanie się 
z odnośną instrukcją naprawy.

USZCZELNIENIA DYNAMICZNE
Na pierwszym miejscu znajdują się tu 
promieniowe uszczelki pierścieniowe 
wału korbowego. Ze względu na długi 
czas budowy silnika, w tylnym miejscu 
instalacji stosowany jest pierścień wału 
z PTFE (politetrafluoroetylen lub teflon) 
z pierścieniem przeciwbieżnym lub 
pierścień wału, który pracuje bezpośred-
nio na wale korbowym. Pierścienie wału 

PTFE są oferowane przez Elring w obu 
wymiarach, czyli z różnymi średnicami 
wewnętrznymi. 834.289, pierścień prze-
ciwbieżny. Do przedniego uszczelnienia 
wału korbowego nie jest przewidzia-
ny pierścień przeciwbieżny. Zamiast 
tego istnieje możliwość umieszczenia 
przedniego pierścienia wału korbowego 
w różnych pozycjach na wale korbowym 
za pomocą narzędzia specjalistycznego. 
W tym celu konieczne jest ustalenie 
w stanie zamontowanym etapu naprawy 
dla pierścienia uszczelniającego wału 
korbowego. Odstęp pomiędzy poszcze-
gólnymi pozycjami wynosi 3 mm. 
Wszystkie pierścienie wału korbowego 
są wykonane z PTFE w celu uszczel-
nienia wału, co oznacza, że pierścień 
jest wsuwany na wał na sucho, czyli bez 
oleju. Uszczelnienie do obudowy silnika 
następuje za pomocą elastomeru.

KOMPLEKSOWY SERWIS
Liczne szczegóły, a także numery arty-
kułów Elring i odpowiadające im nume-
ry części MAN można pobrać w postaci 
rysunku rozstrzelonego w forma-
cie PDF ze strony internetowej 
firmy Elring. W przypadku 
dalszych pytań dotyczących 
tego silnika lub innych specja-
liści z firmy Elring są w każdej 
chwili dostępni do kontak-
tu przez te-
lefon lub 
e-mail.
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Do większości miechów zawieszenia stosowanych w cię-
żarówkach, naczepach czy autobusach możemy dobrać 
odpowiedni zestaw montażowy śrub. Mechanicy nie muszą 
już marnować czasu na poszukiwanie odpowiednich śrub, 
nakrętek czy zawleczek. Zestawy oferowane przez ContiTech 
usprawniają prace sprzedawcom części, zaopatrzeniowcom 
i mechanikom. Co istotne, wszystkie elementy zestawów 
wykonane są z materiałów spełniających wymagania pierw-
szego montażu.

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE ZESTAWY?
Dobór zestawu śrub jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na 
stronę, na której zamieszczone są katalogi miechów Conti-
Tech i Phoenix 

 www.airspringcatalogue.com 
i odnaleźć miech zawieszenia. 
Do każdego z nich przypisany jest odpowiedni zestaw śrub 
montażowych. 
Dla przykładu: wybieramy miech 940MBP30, a katalog wska-
zuje na odpowiedni zestaw montażowy K029. Wszystkie ze-
stawy śrub znajdują się w ofercie Inter Cars.

WYBIERZ ODPOWIEDNIE 
ZESTAWY ŚRUB DO MONTAŻU 
MIECHÓW ZAWIESZENIA
CONTITECH OFERUJE ZESTAWY ŚRUB DO MONTAŻU MIECHÓW ZAWIESZENIA MARKI 
CONTITECH I PHOENIX. PODPOWIADAMY, JAK ZNALEŹĆ ODPOWIEDNIE ZESTAWY. 
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Zużycie sworznia zwrotnicy objawia się 
sztywną pracą układu kierowniczego, hała-
sami podczas skręcania kół oraz nierówno-
miernym zużyciem bieżnika opon. Innymi 
typowymi objawami usterki sworznia zwrot-
nicy są problemy z utrzymaniem stabilności 
kierunku jazdy i jego częsta konieczność 
korygowania ruchem kierownicy.
Sworznie zwrotnicy stanowią podporę 
w układzie kierowniczym. Wszystkie 
skręcane koła w samochodzie użytko-
wym obracają się wokół sworznia zwrot-
nicy. Sworzeń zwrotnicy łączy zwrotnicę 
z zawieszeniem koła i dlatego stanowi 
jedyne połączenie pomiędzy osią a na-
wierzchnią drogi. Ponadto stanowi łącz-
nik pomiędzy masą resorowaną a niere-
sorowaną pojazdu.
Ciągłe narażenie poszczególnych ele-
mentów, w tym łożysk, tulei i sworznia 
zwrotnicy, na zanieczyszczenia i wilgoć 
prowadzi do korozji i zużycia. Proces ten 
przyspieszają niewłaściwa obsługa (np. 
brak smarowania), złe warunki drogowe 
lub przeładowanie pojazdu.

Należy stosować wyłącznie najwyższej 
jakości części zamienne. Sworznie 
zwrotnicy, tuleje i łożyska to mające 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
elementy ulegające zużyciu. Odchylenia 
wymiarów, niedostateczna głębokość 
utwardzenia oraz niewystarczająca 
jakość materiałów mogą prowadzić do 
usterek układu kierowniczego i pogorsze-
nia skuteczności hamulców.
Część asortymentu 11 000 części zamien-
nych febi do samochodów użytkowych 
wytwarzana jest we własnym zakładzie 
produkcyjnym zlokalizowanym w En-
nepetal. Dotyczy to również zestawów 
sworznia zwrotnicy.
Zastosowanie nowoczesnych obrabiarek 
CNC gwarantuje najwyższą jakość części, 
mających ogromny wpływ na bezpie-
czeństwo.
Jeżeli części zamienne nie zostały wy-
produkowane z odpowiednią precyzją, 
ostre krawędzie mogą uszkodzić uszczel-
niacz, pozwalając wodzie przedostać się 
do łożysk.

Odpowiednie rozmieszczenie kanalików 
doprowadzających smar do tulei osi ma 
również ogromne znaczenie dla popraw-
nego smarowania współpracujących 
elementów.
Precyzyjna obróbka oraz twardość 
powierzchni to cechy jakościowe ofero-
wanych przez febi zestawów sworznia 
zwrotnicy. Inżynierowie febi zajmujący 
się konstruowaniem części do samo-
chodów użytkowych mają świadomość, 
że „twarda powierzchnia i precyzja wy-
miarów umożliwiają łatwiejszy montaż 
i wsunięcie sworznia. Jednocześnie 
chroni to przed ścinaniem w miejscach 
tarcia“.
Więcej informacji na temat całej oferty 
febi w zakresie elementów układu kie-
rowniczego i zawieszenia można znaleźć 
na stronie:   www.febi.com
Wszystkie części febi Truck do układu 
kierowniczego i zawieszenia można zna-
leźć w naszej wyszukiwarce online:

 partsfinder.bilsteingroup.com

JAKOŚĆ „MADE IN GERMANY“
ZESTAWY SWORZNIA 
ZWROTNICY FEBI

np. febi nr 28400 / Ze-
staw sworznia zwrotnicy
przeznaczenie: EVOBUS 
i samochody ciężarowe 
Mercedes-Benz
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PRECYZJA - BEZPIECZEŃSTWO - 
TRWAŁOŚĆ 
Sworznie zwrotnicy, tuleje oraz łożyska 
to mające wpływ na bezpieczeństwo 
elementy ulegające zużyciu. Odchylenia 
wymiarów, niedostateczna głębokość 
utwardzenia oraz niewystarczająca 
jakość materiałów mogą prowadzić 

do usterek w układzie kierowniczym 
i między innymi do pogorszenia 
skuteczności hamulców. To z kolei może 
mieć poważne konsekwencje. 
febi oferuje bezpieczną alternatywę. 
Dzięki precyzyjnej produkcji zawsze 
można polegać na jakości naszych 
sworzni zwrotnicy.

Do produkcji sworzni zwrotnicy febi 
stosowana jest wyłącznie wysokiej jakości 
stal o odpowiednich parametrach

Indukcyjne hartowanie zapewnia 
długotrwałą ochronę przed zużyciem

Nowoczesny park maszynowy zapewnia 
bardzo precyzyjną produkcję

Szlifowanie, a następnie trwałe 
zabezpieczenie przed korozją

Mechaniczna obróbka sworznia zwrotnicy

Gotowe sworznie zwrotnicy



DIAGNOSTYKA 
UKŁADÓW 

KLIMATYZACJI
MONTAŻ I URUCHOMIENIE SPRĘŻARKI 

KLIMATYZACJI – PORADY NISSENS
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Sprężarka klimatyzacji jest sercem ukła-
du klimatyzacji. Na jej prawidłowe 
działanie oraz trwałość mają wpływ 
zarówno poprawny montaż, jak 
i prawidłowe działanie pozostałych 
elementów układu klimatyzacji, 
a także serwisowanie. Często 
przyczyną uszkodzenia sprężarki 
są inne elementy układu A/C 
lub nieprawidłowe jego serwisowa-
nie. Dlatego najważniejszą rzeczą 
przed montażem nowej sprężarki 
jest ustalenie przyczyny awarii starej 
sprężarki. 

Kluczowe aspekty, na które należy zwró-
cić uwagę przy starannym i poprawnym 
montażu nowej sprężarki:
• należy ustalić przyczynę uszkodze-

nia starej sprężarki;
• należy przeprowadzić wizualną in-

spekcję i ocenę stanu technicznego 
układu klimatyzacji, w tym ocenę stanu 
skraplacza (chłodnicy klimatyzacji). 
W przypadku znacznego zniszczenia 
korozyjnego i ubytków żaluzji (lameli) 
skraplacza, zaleca się montaż nowego 
skraplacza klimatyzacji. Należy pamię-
tać, że usuniecie lub pozaginanie tylko 
jednego rzędu żaluzji może zmniejszyć 
jego wydajność o niemal 3%. Wraz ze 
spadkiem wydajności skraplacza wzra-
sta obciążenie sprężarki – ciśnienie 
oraz temperatura pracy, co skutkuje jej 
przyspieszonym zużyciem lub zatar-
ciem;

• w przypadku zatarcia sprężarki, w celu 
wyeliminowania opiłków ze skraplacza 
i układu, zaleca się montaż nowego 
skraplacza klimatyzacji, szczególnie 
przy skraplaczach o konstrukcji równo-
ległej („komorowej”) oraz wykonanych 
w technologii mikro-rurek – wydaj-
nych, ale trudnych do płukania, w któ-
rych osadzają się opiłki;

• przy demontażu starej sprężarki należy 

zabezpieczyć węże dochodzące do sprę-
żarki, aby nie dostały się do nich żadne 
zanieczyszczenia;

• przed instalacją nowej sprężarki należy 
przepłukać odpowiednio układ klimaty-
zacji. Nissens rekomenduje zastosowa-
nie specjalnych środków przeznaczo-
nych do płukania układu klimatyzacji. 
Jest tak dlatego, iż tylko ta metoda 
gwarantuje pozbycie się niedrożności 
w układzie, usunięcie opiłków z zatartej 
sprężarki oraz starego, zużytego oleju. 
Następnie należy się upewnić, czy 
w układzie nie pozostał płyn płuczący 
oraz osuszyć układ azotem pod ciśnie-
niem. Jest to konieczne, by usunąć 
wilgoć z układu, która może zagrażać 
prawidłowemu działanie sprężarki;

• płukaniu podlegają przewody, parownik 
oraz skraplacz (jeśli pozwala na to jego 
stan techniczny). Nie płuczemy sprę-
żarki, osuszacza oraz elementu rozpręż-
nego;

• należy zamontować nowe części skła-
dowe układu klimatyzacji: osuszacz, 
zawór rozprężny lub dyszę dławiącą 
oraz skraplacz – w przypadku zatarcia 
starej sprężarki lub jego złego stanu 
technicznego;

• należy sprawdzić kontrolnie ilość oleju, 
jakim zalana jest nowa sprężarka i ew. 
dopełnić olejem do poziomu wymaga-

nego przez instrukcje producenta 
auta. W przypadku dolewania 

oleju należy zastosować olej 
odpowiedniego typu, o od-
powiedniej lepkości, według 
specyfikacji producenta auta;
•  następnie należy obrócić 

ręcznie wałem sprężarki ok. 
10 razy w celu wstępnego roz-

prowadzenia oleju wewnątrz sprę-
żarki. Eliminuje to szkodliwe zjawisko 
tzw. suchego startu sprężarki;

• podczas montażu nowej sprężarki na-
leży uważać, aby do sprężarki i układu 
nie przedostały się jakiekolwiek za-
nieczyszczenia. Zaślepki na króćcach 
sprężarki należy zdjąć bezpośrednio 
przed montażem węży;

• należy zastosować nowe o-ringi 
i uszczelki w połączeniach, które były 
rozmontowywane;

• należy sprawdzić stan napinacza pa-
ska napędu sprężarki, stan sprzęgiełka 
alternatora oraz stan sprzęgiełka jed-
nokierunkowego, w przypadku bezpa-
skowych napędów sprężarek. Należy 
ustawić poprawne położenie i naciąg 
paska napędzającego sprężarkę. Zepsu-
te sprzęgiełka jednokierunkowe należy 
wymienić na nowe;

• układ klimatyzacji należy napełnić, 
zgodnie z procedurami technicznymi 
napraw klimatyzacji samochodowej, 
odpowiednią ilością czynnika robo-
czego, według specyfikacji producenta 
pojazdu;

• pojazd należy pozostawić na kilka 
minut z uruchomionym silnikiem, na 
biegu jałowym, z włączonym układem 
klimatyzacji oraz załączoną sprężarką 
oraz sprawdzić poprawność działania 
układu klimatyzacji. 
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VALEO POSZERZA OFERTĘ INNOWACYJNYCH WYCIERACZEK AQUABLADE™ DOSTĘPNĄ 
NA RYNKU WTÓRNYM. POD MARKĄ SWF ZOSTAŁY WPROWADZONE REFERENCJE 
PRZEZNACZONE DO AUTOBUSÓW MAREK SETRA KÄSSBOHRER I MERCEDES-BENZ. 

NA RYNKU WTÓRNYM 
– NOWE WYCIERACZKI 
DO AUTOBUSÓW

TECHNOLOGIA  VALEO 
AQUABLADE™

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Technologia Aquablade™ to innowacyjne 
rozwiązanie, które opiera się na precy-
zyjnym natrysku płynu na powierzchnię 
szyby pojazdu, uzyskiwanym dzięki 
wkomponowaniu dysz spryskiwaczy 
w pióro wycieraczki. Wycieranie szyby 
jest wtedy szybsze i bardziej równomier-
ne niż w przypadku tradycyjnych wycie-
raczek. Jego jakość nie jest też zależna 
od prędkości jazdy. 
Sprawność wycieraczek Aquablade™ 
została potwierdzona w licznych testach 
przeprowadzonych przez niemiecki In-
stytut Fraunhofera. Dowiedziono tam, że 
AquaBlade™ umożliwia szybszą o 0,315 s 
reakcję kierowcy niż w przypadku trady-
cyjnego rozwiązania. W praktyce ozna-
cza to skrócenie drogi zatrzymania przy 
prędkości 50 km/h o 4 metry, co odpowia-
da szerokości przejścia dla pieszych. 
Technologia AquaBlade™ zadebiutowała 
jako oryginalne wyposażenie samocho-
dów osobowych klasy premium. Z czasem 
zaczęła być stosowana także w innych 

typach pojazdów, a od niedawna jest do-
stępna na rynku wtórnym, pod markami 
Valeo i SWF. Według obliczeń firmy Valeo, 
wycieraczki AquaBlade™ są już obecne 
w ponad milionie pojazdów poruszających 
się po europejskich drogach. 

NOWOŚCI W OFERCIE SWF – 
AQUABLADE™ DLA AUTOBUSÓW
Po sukcesie na rynku samochodów 
osobowych, firma Valeo zdecydowała 
się wprowadzić technologię AquaBlade™ 
także w sektorze pojazdów użytkowych 
oraz autobusów. Na rynku wtórnym 
zadebiutowały właśnie nowe referencje 
wycieraczek AquaBlade™, przeznaczone 
do autobusów marek Setra i Mercedes-
-Benz. Są to dokładnie te same produkty, 
które firma dostarcza na pierwszy mon-
taż do tych pojazdów.
Nowe wycieraczki SWF AquaBlade™ to 
komplety przeznaczone do autobusów:
· Setra Kässbohrer ComfortClass 

i TopClass,

· Mercedes Benz Citaro.
Wydajny system dystrybucji płynu do 
spryskiwaczy zwiększa bezpieczeństwo 
jazdy w trudnych warunkach atmos-
ferycznych. Jest to niezwykle istotne 
w przypadku pojazdów służących do 
przewozu ludzi. Wycieraczki Aquablade™ 
zapewniają błyskawiczne czyszczenie 
szyby i tym samym polepszanie widocz-
ności dla kierowcy. Są także niezawod-
nym wsparciem dla systemów bezpie-
czeństwa pojazdów. 
W przypadku wielu pojazdów najnowszej 
generacji, kamery i czujniki systemów 
wspomagania kierowcy umieszczone są 
na szczycie szyby czołowej. Strumień 
płynu z tradycyjnego spryskiwacza 
często tam nie sięga, zwłaszcza przy 
wyższych prędkościach jazdy. Dzięki 
zastosowaniu AquaBlade™ problem ogra-
niczonego pola widzenia kamer i czujni-
ków został wyeliminowany.
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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. KLIMATYZACJA CZY OGRZEWANIE 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

VARTA PROMOTIVE AGM OFERUJE:
- zwiększoną odporność na wibracje 

ze względu na montaż na tylnej osi 
(EURO 5/6),

- wysoką akceptację ładunku umoż-
liwiającą szybkie doładowanie pod-
czas krótszych przejazdów (np. funk-
cje żeglowania, jazda ekonomiczna),

-  6x większą liczbę cykli w kontekście 
częstych postojów z noclegiem niż 
konwencjonalne akumulatory,

- zwiększoną odporność na głębokie 
rozładowanie zapewniającą prawi-
dłowe działanie dodatkowych urzą-
dzeń, np. klimatyzacja czy ogrzewa-
nie postojowe.

Dowiedz się więcej: VARTA TRUCK 
PORTAL 

 www.fleet.varta-partner-portal.com/pl-PL
Platforma zawiera wyszukiwarkę aku-
mulatorów, kalkulator TCO (całkowite 
koszty zarządzania flotą) oraz część in-
formacyjną. Wyszukiwarka akumulato-
rów ułatwia klientom znalezienie odpo-
wiedniego akumulatora do wybranego 
zastosowania. Uwzględniając  pojazdy 
z wyposażeniem dodatkowym, wyja-
śnione zostają odpowiednie technologie 
zapewniające maksymalne parametry 
i obniżony TCO. Kalkulator TCO dostar-
cza konkretnych informacji o potencjal-
nych oszczędnościach wynikających 
z wyboru właściwego akumulatora na 
podstawie wymagań danego klienta.

Zachęcamy do odwiedzenia platformy 
na stronie VARTA

VARTA Truck Portal
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W portfolio firmy znajdują się różne 
rodzaje opraw: wielofunkcyjne – łączące 
oświetlenie drogowe ze światłami pozy-
cyjnymi, funkcyjne – do wykorzystania 
jako lampy drogowe, a także lampy da-
lekiego lub krótkiego zasięgu. Co ważne, 
emitowany przez nie strumień świetlny 
to rzeczywista wartość w czasie pracy 
lampy, nie zaś – jak podają niektórzy 
producenci – zaraz po włączeniu czy 
w wyniku zsumowania strumieni po-
szczególnych diod. Wszystkie lampy 
OSRAM LEDriving są przystosowane 
do pracy pod napięciem 12 i 24 V.

W zależności od preferencji, kierowcy 
mają do wyboru modele o różnych 
kształtach i z wieloma dodatko-
wymi funkcjami, tj. punktowy kąt 
rozsyłu światła, odporność na 
wibracje, czy zwiększona klasa 
ochrony przed wilgocią. Seria 
Slim zaprojektowana zo-
stała z myślą o łatwym 
montażu i kompaktowej 
obudowie. Homologo-
wane, zgodne z normą 
ECE R112 i R10 lampy 
o wyjątkowo smukłej kon-

strukcji, mogą zapewnić zasięg światła 
nawet do 300 metrów. W portfolio lamp 
z podwójną funkcją dodatkowych świa-
teł drogowych i przednich pozycyjnych 
LED są do wyboru oprawy podłużne, 
okrągłe, a także kwadratowe. 

Lampy LEDriving mają niezwykle 
wytrzymałe soczewki z poliwęglanu 
i zintegrowany sterownik, a konstrukcja 

gwarantuje efektywne odprowadzanie 
ciepła, dzięki czemu ich trwałość wy-
nosi do 5000 h. Seria Value to oprawy 
dopasowane do każdych warunków 
pracy, stanowiące świetne uzupełnienie 
świateł drogowych.

Wszystkie oprawy drogowe LEDriving 
posiadają homologację i zostały dopusz-
czone do użytku na drogach publicznych 
– są zgodne z normą ECE R112, niektóre 

modele także R10, R7. 

Lampy LEDriving prze-
znaczone są do szerokiej 

gamy pojazdów, m.in. 
samochodów, ciężaró-
wek, pojazdów dostaw-
czych, maszyn budow-
lanych i rolniczych, ATV 

i przyczep. Produ-
cent udziela na nie 

od 2 do 5 lat 
gwarancji 
(w zależno-
ści od mo-
delu). 

OFERTA DROGOWYCH OPRAW LED MARKI OSRAM TO SZEREG SOLIDNYCH, 
KOMPAKTOWYCH I HOMOLOGOWANYCH LAMP, ŁĄCZĄCYCH WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ 
Z JEDNORODNĄ DYSTRYBUCJĄ ŚWIATŁA I WYJĄTKOWĄ KONSTRUKCJĄ ODBŁYŚNIKA 
ZAPOBIEGAJĄCĄ OLŚNIENIU.

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ 
DZIĘKI DROGOWYM LAMPOM

LEDRIVING 
MARKI OSRAM
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PRZED ROZPOCZĘCIEM WYMIANY ODCZYTUJEMY WPISY 
W BLOKU WARTOŚCI MIERZONYCH SKRZYNI BIEGÓW. 
PODŁĄCZAMY KOMPUTER DO ZŁĄCZA DIAGNOSTYCZNEGO 
I SPRAWDZAMY ZAPISY W PAMIĘCI BŁĘDÓW.
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Wymiana elementów sprzęgła w samo-
chodach ciężarowych, pomimo większej 
masy i gabarytów, wygląda podobnie jak 
w autach osobowych i dostawczych oraz 
wymaga takiej samej precyzji i kom-
pleksowości.Warto zwrócić szczególną 
uwagę na wspomnianą „komplekso-
wość”. Otóż wszystkie elementy zestawu 
sprzęgła wymieniamy wraz z łożyskiem 
pilotującym wałka sprzęgłowego i dźwi-
gnią sterującą pracą łożyska wysprzę-
glającego.
Kluczowa jest dokładność wykonania 
poszczególnych czynności montażo-
wych, a jej brak często prowadzi do 
zaburzeń w pracy zespołu i jest przy-
czyną szybkiego zużycia komponentów 
sprzęgła. Właśnie duże masy i gabaryty 

montowanych części oraz skrzyni bie-
gów i elementów sterujących, wymagają 
odpowiedniego przygotowania i za-
stosowania specjalnych metod do ich 
montażu. 

Szczególnie istotne jest bardzo precyzyj-
ne wycentrowanie tarczy sprzęgła i rów-
nie precyzyjne posadowienie skrzyni 
biegów, tak aby wałek sprzęgłowy nie 
uszkodził piasty tarczy, ale też aby był 
optymalnie wycentrowany względem 
wału korbowego. W tym celu konieczna 
jest weryfikacja elementów centrują-
cych skrzynię biegów na bloku silnika.

Konkretny przykład wymiany sprzęgła
Na przykładzie wymiany sprzęgła w sa-

mochodzie DAF/XF 105, pokazując pro-
ste i skuteczne rozwiązania, zwrócimy 
uwagę na oczywiste, ale bardzo istotne 
punkty i czynności montażowe. W przy-
padku tego pojazdu, zastosowana skrzy-
nia zrobotyzowana obsługiwana jest 
przez klasyczne jednotarczowe sprzęgło 
cierne o średnicy 430 mm, sterowane 
siłownikiem pneumatycznym i kon-
trolowane przez centralną jednostkę 
sterującą. Samochód przejechał 650 tys. 
km na oryginalnym sprzęgle, ale pod-
czas zmiany biegów (a więc rozłączania 
i załączania sprzęgła) wyczuwalne były 
szarpnięcia i wibracje, co wskazywało 
na możliwą usterkę w obszarze sprzęgła.

ABY DOBRZE ZOBRAZOWAĆ – KROK PO KROKU – PROCES WYMIANY SPRZĘGŁA 
W SAMOCHODZIE CIĘŻAROWYM, NAJLEPIEJ POSŁUŻYĆ SIĘ KONKRETNYM PRZYKŁADEM. 
DLATEGO POKAZUJEMY PROSTE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIA, 
A TAKŻE WYSZCZEGÓLNIAMY NAJBARDZIEJ ISTOTNE PUNKTY I CZYNNOŚCI 
MONTAŻOWE, WYMIANY SPRZĘGŁA W SAMOCHODZIE DAF/XF 105.

JAK WYMIENIĆ SPRZĘGŁO 
W SAMOCHODZIE 
CIĘŻAROWYM? 
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W dalszej kolejno-
ści możemy przy-
stąpić do zdjęcia 
skrzyni biegów 
i demontażu zuży-
tego sprzęgła.
Rozpinamy złą-
cza i przewody 
sterujące, a także 
demontujemy wał 
napędowy i siłow-
nik sprzęgła.

Jeśli nie dysponujemy odpowiednim wóz-
kiem i siłownikiem podpierającym skrzynię 
biegów, dobrym rozwiązaniem jest podwie-
szenie skrzyni na bloczku na odpowiedniej 
belce rozpiętej nad pojazdem.



Po krótkiej weryfikacji stwierdzono 
nadmierny luz łożyska oporowego, co 
jednoznacznie było przyczyną szarpania 
występującego przy zmianie biegów przez 
system sterowania skrzynią i sprzęgłem.
Przed zamontowaniem nowych elemen-
tów sprzęgła i dźwigni wysprzęglającej, 
wprasowujemy nowe łożysko pilotujące 
wałka sprzęgłowego, a na nim centrujemy 
tarczę sprzęgła. Optymalnym sposobem 
jest zastosowanie wałka sprzęgłowego ze 
starej skrzyni, tak więc warto postarać się 
o taki element.Tak wycentrowana tarcza 
nie ulegnie żadnej deformacji podczas 
późniejszego montażu skrzyni. Pamięta-
my oczywiście o sprawdzeniu, która stro-
na tarczy ma być skierowana do skrzyni 
biegów. Zakładamy i dokręcamy docisk 
stosując zalecany moment dokręcenia  
dobry sposób z wykorzystaniem haczyka 
na pasie transportowym. Przy dokręcaniu 
docisku kontrolujemy druty zabezpiecza-
jące docisk na czas transportu i magazy-
nowania, które podparte pod nitami, pod-
czas dokręcania będą wysuwać się i mogą 
wpaść pomiędzy docisk i tarczę. Należy je 
wszystkie bezpiecznie usunąć z docisku.

Następnie weryfikujemy stan tulei pro-
wadzącej łożysko oporowe. W razie ko-
nieczności montujemy nową tuleję. Przed 
dokręceniem dźwigni wysprzęglającej 
zakładamy na nią łożysko odpowiednią 
stroną, tak aby podczas eksploatacji nie 
doszło do blokady łożyska o dźwignię 
przez odstający na łożysku odlew boczny. 
Sprawdzamy stan kołnierza lub tulei cen-
trujących skrzynię biegów i ewentualnie 
wymieniamy tuleje na nowe.

Co dalej? Dosuwamy powoli skrzynię 
zwracając szczególną uwagę, aby wałek 
sprzęgłowy nie uderzył o wieloklin tarczy 
tylko wsunął się gładko w jej piastę. W ra-
zie konieczności obrócić wałek za pomocą 
szczypiec. Po dokręceniu skrzyni zapina-
my poprzez rewizję pierścień blokujący 
łożysko oporowe, a następnie wyciągając 
dźwignię wysprzęglającą na zewnątrz, 
blokujemy łożysko w docisku sprzęgła. 
Charakterystyczny dźwięk zapięcia ło-
żyska w pierścieniu blokującym wskaże 
na jego poprawny montaż. Wsuwamy 
w dźwignię wysprzęglającą trzpień siłow-
nika i dokręcamy siłownik do skrzyni bie-
gów. Na koniec montujemy wał napędowy 
i zapinamy wszystkie złącza i przewody 
sterujące skrzynią biegów. Po uruchomie-
niu silnika układ sterujący sam dokona 
adaptacji ustawień siłownika do nowego 
sprzęgła.A po adaptacji należy wykonać 
już tylko jazdę próbną, sprawdzając dzia-
łanie sprzęgła i poprawną pracę skrzyni.
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Następnie rozpi-
namy pierścień 
blokujący łożysko 
w docisku, demon-
tujemy skrzynię 
i odkręcamy 
sprzęgło.

W kolejnym kroku demontujemy łożysko 
pilotujące i oceniamy elementy sprzęgła 
oraz stan wałka sprzęgłowego i koła za-
machowego, zwracając uwagę na możliwe 
uszkodzenia mogące być przyczyną szarpa-
nia sprzęgła.
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ZF AFTERMARKET 
PRZEKSZTAŁCA SWÓJ 
PORTAL INTERNETOWY 
•  Warsztaty samochodowe, dealerzy, 

operatorzy flot oraz partnerzy ZF mogą 
skorzystać z całego wachlarzu możli-
wości, które oferuje Portal ZF Aftermar-
ket

•  Najnowsza funkcja portalu to katalog 
produktów online wyposażony w funk-
cjonalną wyszukiwarkę

•  Nowy katalog online docelowo zastąpi 
dotychczasowy WEBCAT z końcem 
marca br.

•  Partnerzy konceptu warsztatowego ZF 
[pro]Tech mogą wyszukać informacje 
o wycofywanych produktach w jakości 
OE i akcjach serwisowych dotyczących 
wszystkich części.

Całkowicie zmodernizowany portal ZF 
Aftermarket został wyposażony w sze-
reg nowych funkcji. Strona internetowa 
aftermarket.zf.com w nowej odsłonie to 
platforma służąca do kontaktu ze wszyst-
kimi uczestnikami rynku: od warszta-

tów samochodowych aż po hurtownie 
oraz sieć autoryzowanych partnerów 
serwisowych ZF. Przeznaczono dla nich 
dedykowaną strefę partnerów dostępną 
po zalogowaniu, gdzie uzyskają dostęp 
do bazy wiedzy technicznej oraz innych 
przydatnych usług.

Aktualne informacje techniczne to pod-
stawa pracy wszystkich uczestników ryn-
ku części samochodowych. Sięgając po 
papierowe wersje katalogów i drukowane 
instrukcje montażu nie tylko tracimy nasz 
cenny czas, ale i ponosimy ryzyko płyną-
ce z posługiwania się zdezaktualizowany-
mi informacjami i tym samym narażamy 
się na zamówienie niewłaściwych części. 
Właśnie dlatego ZF oferuje dealerom czę-
ści, pracownikom warsztatów i wszystkim 
innym zainteresowanym dostęp do infor-
macji, których potrzebują w swojej co-
dziennej pracy zgromadzonych w jednym 
miejscu w Internecie. 

Portal ZF Aftermarket zmodernizowano 
tak, by maksymalnie otworzyć się na 
potrzeby użytkownika. Część nowych 
funkcji dostępna jest dla wszystkich 
odwiedzających stronę – jednak tylko 
zarejestrowani użytkownicy mogą w peł-
ni skorzystać ze zgromadzonej na stronie 
bazy informacji. Po zarejestrowaniu się 
na portalu ZF Aftermarket, użytkownicy 
zdobywają dostęp do spersonalizowanego 
obszaru dla partnerów, wyposażonego 
w zintegrowaną platformę komunikacyj-
ną do wymiany fachowej wiedzy, danych 
i informacji.

Partnerzy konceptu warsztatowego ZF 
[pro]Tech mogą skorzystać z pełnego 
dostępu do platformy oraz bezpośredniego 
wsparcia: mogą przeglądać instrukcje 
montażowe, otrzymywać powiadomienia 
o akcjach serwisowych i częściach wyco-
fanych z rynku - wszystkich producentów 
samochodów, nie tylko produktów ZF. To 
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ZF AFTERMARKET 
PRZEKSZTAŁCA SWÓJ 
PORTAL INTERNETOWY 

niezbędne informacje dla niezależnych 
warsztatów oferujących przeglądy i kon-
serwację zgodną z wytycznymi producen-
ta oraz będącą warunkiem do zachowania 
gwarancji pojazdu.

W dziale “Informacje techniczne” 
użytkownik znajdzie video-instrukcje 
montażowe, ciekawe fakty o zmianach 
w zakresie materiałów produkcyjnych lub 
modelu danej części, wsparcie techniczne 
dotyczące montażu i demontażu części, 
informacje o produkcie (na przykład karty 
bezpieczeństwa i charakterystyki, rodza-
je smarów), fachową pomoc w zakresie 
diagnostyki pojazdów, wskazówki poma-
gające uniknąć uszkodzenia części i wiele 
więcej. Informacje te dostępne są po dar-
mowej rejestracji.

Dzięki serii funkcji uzupełniających 
bazę wiedzy technicznej, portal ZF 
Aftermarket stanowi wszechstronne 
narzędzie informacyjne dotyczące 
wszystkich aspektów pracy warsztatu 
samochodowego. Pośród nich można 
znaleźć:

•  możliwość rejestracji do programu 
lojalnościowego ZF [pro]Points

•  możliwość zapisania się do konceptu 
warsztatowego ZF[pro]Tech i udział 
w szkoleniach technicznych,

•  wyszukiwarkę dystrybutorów części 
i partnerów serwisowych w okolicy,

•  newsletter, blog i inne źródła informacji;
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NOWY	KATALOG	WYPOSAŻONY	W	FUNKCJO-
NALNĄ	WYSZUKIWARKĘ
Nowy inteligentny katalog online jest 
dostępny dla wszystkich użytkowników. 
Umożliwia łatwe wyszukiwanie po nume-
rze referencyjnym części, rodzaju pojazdu 
lub numerze VIN. W nowym katalogu on-
line użytkownik znajdzie nie tylko szukaną 
część, ale także numer EAN, numer części 
OE i inne numery porównawcze oraz widzi 
zdjęcia produktów i może dowiedzieć się, 
w jakich innych pojazdach część zamienna 
może być zainstalowana. W razie potrzeby 
katalog zawiera również informacje o na-
rzędziach specjalistycznych potrzebnych 
do montażu. Ponadto po zalogowaniu do 
portalu można pobrać instrukcje montażo-
we dla wszystkich części zamiennych ZF: 
Lemförder, Sachs i TRW oraz akcje serwi-
sowe producentów pojazdów. Użytkownik 
ma dostępne również historie wyszukiwa-
nia, zarówno części jak i pojazdów.

PLATFORMA	WYMIANY	INFORMACJI	DLA	
WSZYSTKICH	UŻYTKOWNIKÓW	RYNKU	CZĘŚCI	
SAMOCHODOWYCH
Nowa odsłona Portalu ZF Aftermarket jest 
nie tylko narzędziem komunikacji dedy-
kowanym warsztatom samochodowym, 
lecz również oferuje każdej z grup użyt-
kowników dostęp do spersonalizowanych 
informacji i funkcji.
Oddziały ZF oraz nasi partnerzy serwisowi 
należący do Grupy ZF oraz warsztaty part-
nerskie na całym świecie, specjalizujących 
się w naprawie i regenerowaniu produktów 
ZF - również korzystają z portalu w celu 
uzyskania niezbędnych informacji.
Portal dostosowany jest do wymogów 
wszystkich urządzeń cyfrowych i można 
korzystać z niego wygodnie zarówno za 
pomocą komputera, jak i smartfonu. W do-
datku, każdy użytkownik otrzymuje dostęp 
do spersonalizowanego panelu klienta 
dostosowanego do statusu partnerskiego: 
z informacjami skrojonymi na miarę oraz 
wyróżnionymi modułami dopasowanymi 
do indywidualnych potrzeb.
Dzięki optymalizacji witryny dedykowanej 
rynkowi aftermarket, ZF stworzył wszech-
stronną platformę cyfrową niezbędną 
w codziennej pracy na rynku samochodo-
wym – zaprojektowaną nie tylko dla part-
nerów konceptu warsztatowego ZF [pro]
Tech, ale dla wszystkich użytkowników 
rynku samochodowego.



Każdy przestój związany z awarią samo-
chodu ciężarowego to problem dla firmy 
transportowej, dlatego tak ważna jest 
właściwa ochrona silnika, która pozwala 
zapobiegać takim sytuacjom. Z myślą 
o silnikach wysokoprężnych w samo-
chodach ciężarowych powstała gama 
produktów Castrol CRB, zapewniająca 
wysoki poziom ochrony silnika przez 
cały okres między wymianami oleju.

OCHRONA PRZED CZĄSTECZKAMI
Drobne cząstki sadzy wielkości zaledwie 
10-40 nm odkładają się na powierzchni 
silnika podczas jego pracy. Mimo że są 
1000 razy mniejsze od główki szpilki, 
skupiają się w większe cząstki i są w sta-
nie powodować zużycie ścierne oraz 
uszkadzać silnik. 

Specjalna technologia DuraShield Bo-
osters™ wykorzystana w Castrol CRB 
Turbomax tworzy warstwę wokół mniej-
szych cząsteczek sadzy, co zapobiega 
formowaniu się większych cząstek 
powodujących ścieranie. To z kolei po-
wstrzymuje wypieranie oleju spomiędzy 
współpracujących powierzchni i ograni-
cza kontakt metal-metal. Ponadto Castrol 
CRB Turbomax tworzy warstwę ochronną 

na poruszających się częściach metalo-
wych, odporną na rozkład nawet w trud-
nych warunkach. Olej zapewnia nawet 
o 40% lepszą ochronę przed zużyciem, co 
wydłuża żywotność silnika i poprawia 
jego kondycję*.

DODATKI MYJĄCE 
I PRZECIWUTLENIACZE 
W OLEJACH CASTROL CRB
Oleje do silników wysokoprężnych Ca-
strol CRB Multi i Castrol CRB Monograde 
zawierają dodatki myjące rozpuszczające 
cząsteczki, które mogłyby w przeciwnym 
razie formować osady na powierzchniach 
silnika. Oprócz tego oleje te zawierają 
także przeciwutleniacze, które przery-
wają reakcje chemiczne prowadzące do 
gęstnienia oleju. Dzięki temu Castrol CRB 
Multi i Castrol CRB Monograde skutecz-
nie zapobiegają powstawaniu osadów 
na tłoku i zachowują lepkość, co sprzyja 
sprawnemu działaniu silnika przez dłu-
gie lata.

* Średnie parametry zużycia w bada-
niach zgodności ze standardami prze-
mysłowymi w porównaniu z kryteriami 
pomyślnego przejścia testu przemysło-
wego.

– OLEJ, KTÓRY 
CHRONI PRZED 
ZUŻYCIEM SILNIKI 
WYSOKOPRĘŻNE
SILNIK SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO NARAŻONY 
JEST NA ZUŻYCIE JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA 
EKSPLOATACJI. DLATEGO CASTROL CRB TURBOMAX 
ZE SPECJALNIE OPRACOWANĄ TECHNOLOGIĄ 
DURASHIELDTM BOOSTERS ZAPEWNIA NAWET 
O 40% BARDZIEJ SKUTECZNĄ OCHRONĘ SILNIKA 
PRZED ZUŻYCIEM.

CASTROL CRB
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O CASTROL
Castrol to jedna z wiodących na 
świecie marek środków smarnych, 
która może pochwalić się wieloma 
innowacjami i z dumą wspiera pio-
nierów w realizacji ich zamierzeń. 
Nasze zamiłowanie do maksymal-
nych osiągów oraz filozofia współ-
pracy pozwoliły Castrol rozwinąć 
szeroką gamę olejów i smarów, które 
już od ponad 120 lat odgrywają klu-
czową rolę w licznych osiągnięciach 
technologicznych na lądzie, w po-
wietrzu, na morzu i w przestrzeni 
kosmicznej. 
Castrol jest częścią grupy bp i do-
starcza rozwiązania klientom oraz 
konsumentom z branży motory-
zacyjnej, przemysłowej, morskiej 
i energetycznej w ponad 120 kra-
jach. Produkty naszej marki cieszą 
się światowym uznaniem za sprawą 
innowacyjności oraz wysokich 
osiągów wynikających z naszego 
zaangażowania w najwyższą jakość 
i nowoczesne technologie. 
Więcej informacji o Castrol można 
znaleźć na stronie   www.castrol.pl



W nowoczesnych samochodach cięża-
rowych stosowane są technologie, które 
pozwalają na uzyskanie wyższego aż 
o 30% momentu obrotowego. Niestety 
jednocześnie zwiększają one tempera-
turę i ciśnienie w silniku. Może to pro-
wadzić do przyspieszonego utleniania 
i gęstnienia oleju, generując osady i po-
wodując szybkie zużycie rezerw olejo-
wych służących kontroli kwasowości. 
Wszystko to przyczynia się do rozkładu 
oleju i skraca jego żywotność.

W odpowiedzi na ten problem marka Ca-
strol opracowała linię VECTON z nową 
technologią System Pro Technology™, 
która dysponuje nawet o 45% większą 
rezerwą wytrzymałości* w kluczowych 
parametrach, tj. utrzymanie lepkości, 
ochrona termiczna, kontrola osadów czy 
neutralizacja kwasów. Oznacza to dłuż-
szą żywotność oleju.

Gama Castrol VECTON obejmuje produk-
ty opracowane z myślą o zapewnieniu 
wysokich osiągów w ekstremalnych 
warunkach. Dodatkowo oferują one 
oszczędność paliwa czy mniejszą czę-
stotliwość wymiany oleju:

• Castrol VECTON FUEL SAVER – 
w pełni syntetyczne oleje do silników 
Diesla, które pozwoliły uzyskać o 1% 
niższe zużycie paliwa w silniku zgod-
nym z normą Euro V w europejskim 
cyklu mieszanym w porównaniu z no-
woczesnym wysokiej klasy olejem 
silnikowym 15W-40. Charakteryzują 
się również świetnymi osiągami w ni-
skich temperaturach;

• Castrol VECTON LONG DRAIN – w peł-
ni syntetyczne (SAE 10W-40) oraz 
częściowo syntetyczne (SAE 10W-30) 
oleje do silników wysokoprężnych, 
które zostały przetestowane pod ką-

CASTROL 
VECTON 
ZAPEWNIA WIĘKSZĄ REZERWĘ 
WYTRZYMAŁOŚCI

PRODUKTY Z GAMY CASTROL VECTON 
Z TECHNOLOGIĄ SYSTEM PRO TECHNOLOGY™ 
ZAPEWNIAJĄ NAWET O 45% WIĘKSZĄ REZERWĘ 
WYTRZYMAŁOŚCI. WYDŁUŻAJĄ TYM SAMYM 
ŻYWOTNOŚĆ OLEJU I ZAPEWNIAJĄ 
MAKSYMALNY OKRES MIĘDZY 
JEGO WYMIANAMI.

tem wydłużenia przebiegów między 
wymianami oleju do 120 000 km**.

Wszystkie produkty Castrol VECTON 
uzyskały certyfikat CO2 neutral zgodnie 
z międzynarodową normą PAS2060.

* W porównaniu do wymogów bran-
żowych API i ACEA oraz w oparciu 
o badania przeprowadzone na 81% serii 
Castrol VECTON w odniesieniu do ilości 
z 12  miesięcy sprzedaży do marca 2017 r.

** Zatwierdzony przez markę MAN do 
120 000 km i Mercedes Benz, Volvo oraz 
Renault do 100 000 km, zgodnie ze spe-
cyfikacjami. Rzeczywisty okres między 
wymianami oleju zależy od rodzaju 
silnika, warunków pracy, historii serwi-
sowania, systemu OBD i jakości paliwa. 
Należy zawsze korzystać z instrukcji 
obsługi producenta.
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KLIMATYZACYJNY 
OFF ROAD
WPROWADZENIE KLIKA LAT TEMU PRZEZ FIRMĘ TEXA MODELU BAZOWEGO STACJI 
KONFORT 705R (DO OBSŁUGI CZYNNIKA R134A), ZOSTAŁO PRZYJĘTE Z WIELKIM 
UZNANIEM WARSZTATÓW, KTÓRE OCZEKIWAŁY URZĄDZENIA PROSTEGO W OBSŁUDZE, 
OFERUJĄCEGO DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA WSZYSTKICH OPERACJI 
Z ZAKRESU OBSŁUGI UKŁADU KLIMATYZACJI, ZACHOWUJĄC PRZY TYM NIEZWYKLE 
KORZYSTNĄ CENĘ. 

Na jego bazie TEXA rozwinęła model 
KONFORT 705R OFF ROAD, który posia-
da wszystkie charakterystyczne funkcje 
KONFORT 705R z poszerzeniem o kilka 
rozwiązań specjalnych umożliwiają-
cych jej zastosowanie w tzw. trudnych 
warunkach: praca w terenie czy prze-
mieszczanie po nierównym podłożu. 
KONFORT 705R OFF ROAD wyposażony 
jest w dwa duże, tylne koła, znacznie po-
większone w stosunku do innych modeli 
stacji KONFORT. Ponadto wypełnione 
zostały elastyczną pianką, co zwiększa 
ich odporność na uszkodzenia. Dwa 
przednie koła stosowane zwykle w mo-
delach wykorzystywanych w warszta-
cie, zastąpione zostały solidną metalową 
podporą, która zwiększa stabilność pod-
czas użytkowania. Kolejnym elementem, 
zaprojektowanym specjalnie do zastoso-

wania poza warsztatem, jest system 
blokady wagi, dzięki któremu uni-
kamy problemów rozkalibrowania, 
wynikających z przemieszczania 
stacji po nierównym terenie.
Lekkość i zwrotność modelu KON-
FORT 705R OFF ROAD, bezpieczny 
i szybki system blokowania wagi 
głównej oraz prostota i precyzja 
obsługi w połączeniu z trady-
cyjną jakością konstrukcyjną 
pozwoliły szybko znależć uznanie 
wielu warsztów na całym świecie. 
W związku z ekspansją nowego 
czynnika R1234yf zaczęły się po-
jawiać zapytania z rynku o „offro-
adową obsługę” pojazdów z nowym 
typem czynnika. Odpowiedzią na te 
zapytania jest model KONFORT 707R 
OFF ROAD, który premierę światową 
miał w marcu 2021. Model ten w sto-
sunku do „brata bliźniaka” modelu 
705R OFF ROAD oprócz koloru panela 
przedniego, otrzymał automatyczne za-
wory LP/HP (w modelu 705R OFF ROAD 
są manualne) oraz możliwość doposaże-
nia o identyfikator czynnika. Pozostałe 
główne dane techniczne zostały bez 
zmian – tj.
• zbiornik wew. o pojemności 10 kg, 
• dwustopniowa pompa próżniowa 

o wydajności 100 l/min., 

• wysoka skuteczność odzyskiwania 
czynnika (ponad 95%),

• wyświetlacz TFT o wysokiej rozdziel-
czości,

• system blokady wagi głównej,
• drukarka.

60 PRODUKTY

W OFERCIE INTER CARS STACJA KONFORT 707R OFF ROAD OFEROWANA JEST 
W DWÓCH WARIANTACH: BEZ I Z WBUDOWANYM IDENTYFIKATOREM CZYNNIKA. 
MODEL 705R OFF ROAD OFEROWANY JEST TYLKO W JEDNYM, BAZOWYM 
WARIANCIE.

KONFORT 705R OFF ROAD (do obsługi czynnika R134a)
Cena katalogowa: 10 500 PLN netto, Indeks: TEX Z10480

KONFORT 707R OFF ROAD (do obsługi czynnika R1234yf – bez identyfikatora czynnika)
Cena katalogowa: 11 900 PLN netto, Indeks: TEX Z12180

KONFORT 707R OFF ROAD (do obsługi czynnika R1234yf – z identyfikatorem czynnika)
Cena katalogowa: 16 500 PLN netto, Indeks: TEX Z12180-RID



KLIMATYZACYJNY 
OFF ROAD



Sprawdź jakie korzyści 
daje współpraca z Inter Cars

Wejdź na 
www.wybieramintercars.com.pl 

i dowiedz się więcej. 

Wygrywaj 
atrakcyjne nagrody! 

Szukaj postów na 
www.facebook.com/intercarstruck 

oznaczonych 
#naprawiamzintercars 

Gramy przez cały rok!


