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FUNDACJA INTER CARS 
ZOSTAŁA POWOŁANA 
W RAMACH REALIZACJI 
ZAŁOŻEŃ STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU FIRMY. 

Fundacja Inter Cars powołała do życia 
sztab pomocowy Inter Cars Help UA, 
który pracuje nad procedurami wsparcia 
dotyczącymi między innymi zapewnie-
nia noclegów, opieki prawnej, wsparcia 
w zakresie zatrudnienia czy opieki psy-
chologicznej. 

Wszyscy chętni do pomocy mogą wy-
pełnić formularz na stronie internetowej 
Inter Cars. Każdy może w nim wskazać, 
w jakiej formie jest gotowy wesprzeć 
działania na rzecz poszkodowanych. 
W miarę napływu zgłoszeń potrzebu-
jących, Fundacja będzie kontaktowała 
się z osobami, które zgłoszą swoją chęć 
pomocy. Fundacja Inter Cars posta-

nowiła także przekazać 1 000 000 zł 
polskim i międzynarodowym organiza-
cjom, które działają na terenie Ukrainy. 
Środki otrzymają organizacje o dużym 
doświadczeniu i cieszące się zaufaniem 
publicznym: Polska Akcja Humanitarna, 
Polskie Centrum Pomocy Międzynaro-
dowej, Polska Misja Medyczna, People in 
Need, Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
i Fundacja Tech To The Rescue. 

Fala ukraińskich uchodźców szuka bez-
piecznego schronienia między innymi 
w Polsce. Dlatego część środków prze-
kazujemy takim organizacjom jak: Fun-
dacja Ocalenie, Fundacja Nasz Wybór 
i Fundacja Dom Ukraiński w Przemyślu. 

W związku z dynamicznie zmieniającą 
się sytuacją, zachęcamy do śledzenia stro-
ny www.intercars.com.pl , na której na bieżąco 
publikowane są komunikaty dotyczące 
działań Fundacji Inter Cars i pomocy 
Ukrainie.

WSPIERAMY NASZYCH
PARTNERÓW I OTOCZENIE

FUNDACJA INTER CARS
OBSZARY NASZEGO 
ZAINTERESOWANIA 

W RAMACH WOLONTARIATU 
PRACOWNICZEGO

• rozwój kompetencji przyszłości;
• troska o środowisko naturalne;
• ochrona zdrowia i promocja  

postaw prozdrowotnych;
• poprawa bezpieczeństwa  

ruchu drogowego;
• przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i ekonomicznemu;
• działania w obszarze edukacji;
• podnoszenie świadomości  

na temat zrównoważonego rozwoju;
• upowszechnianie kultury  

fizycznej, sportu i rekreacji.

Jej misją jest wspieranie rozwoju dostęp-
nej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej 
mobilności dla ludzi i klimatu. Poprzez 
nasze autorskie programy i partnerską 
współpracę z organizacjami eksporto-
wane są innowacje i wartości będące 
podstawą rozwoju firmy Inter Cars – 
pasja i zaangażowanie, partnerstwo, wia-
rygodność, lojalność oraz przywództwo 
przez przykład.

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
Automatyzacja oraz powszech-
na cyfryzacja wpływają na ludzi, 
na to jak się uczymy oraz na nasze miej-
sca pracy. Dbamy o rozwój kompetencji, 

których nie można zautomatyzować 
i które wymagają kreatywności, inteli-
gencji społecznej, refleksji oraz współ-
pracy. Potrzebujemy wiedzy i umiejęt-
ności, aby rozumieć, krytycznie oceniać 
i wykorzystywać technologie cyfrowe.

TROSKA O ŚRODOWISKO NATURALNE
Prowadzimy edukację ekologiczną, 
wspieramy ochronę jakości powietrza 
oraz rozwój zielonej i inteligentnej mobil-
ności. Wspieramy działania, które poma-
gają osiągnąć neutralność klimatyczną.

OCHRONA ZDROWIA
Poprzez działania w obszarze ochrony 
zdrowia chcemy odpowiadać na proble-
my społeczne i wpływać na podnoszenie 
jakości życia. Szczególne zainteresowanie 
kierujemy do osób z niepełnosprawnością 
ruchową oraz poszkodowanych w wy-
padkach drogowych, a także cierpiących 
na choroby związane z jakością powietrza.

BEZPIECZEŃSTWO 
RUCHU DROGOWEGO
Bezpieczna mobilność na drodze 
to sprawne pojazdy, odpowiednia infra-
struktura oraz odpowiedzialne zacho-
wania wszystkich uczestników ruchu. 
Promujemy właściwe postawy i wspie-
ramy edukację dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

WSPIERAJ Z NAMI 
PRZYJACIÓŁ Z UKRAINY!
W ZWIĄZKU Z OBECNĄ, TRUDNĄ SYTUACJĄ NA UKRAINIE, FUNDACJA INTER 
CARS PRZEKAZUJE ŚRODKI PIENIĘŻNE ORGANIZACJOM, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA 
RZECZ OFIAR KONFLIKTU ORAZ PODJĘŁA SIĘ KOORDYNACJI OSÓB GOTOWYCH 
OFIAROWAĆ POMOC I POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA.

WESPRZEĆ DZIAŁANIA FUNDACJI MOŻNA 
RÓWNIEŻ PRZEKAZUJĄC PIENIĄDZE 

NA PONIŻSZY NUMER RACHUNKU 
BANKOWEGO

Nazwa Fundacja Inter Cars
Adres ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, 
 Wieża B
Tytuł przelewu   Darowizna „Wsparcie dla Ukrainy”

Nr konta do darowizn: 
PLN 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001 
EUR 07 1140 0039 0000 4739 8600 1002
SWIFT BREXPLPWXXX
IBAN PL 34 1140 0039 0000 4739 8600 1001

fundacja.intercars.eu

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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BARTOSZ OSTAŁOWSKI I JEGO HISTORIA TO INSPIRACJA DLA LUDZI NA CAŁYM ŚWIECIE. 
JEGO UPÓR I DETERMINACJA DOPROWADZIŁY GO NA SAM SZCZYT. 
W TEJ HISTORII JEST RÓWNIEŻ MIEJSCE DLA JESZCZE JEDNEJ OSOBY, 
KRZYSZTOFA OLEKSOWICZA, KTÓRY DOSTRZEGŁ JEGO TALENT. 
O TYM MÓWI NAJNOWSZY FILM INTER CARS PT. „DROGA DO MARZEŃ”.

Hasło „Razem tworzymy, wspieramy, 
dostarczamy” było wykorzystywane 
w ostatnich miesiącach niemal przy 
każdej okazji w ramach działań Inter 
Cars w Polsce. Dla organizacji te cztery 
słowa to motto, które towarzyszy nam 
każdego dnia. Wspieramy naszych klien-
tów, którzy z pasją i zaangażowaniem 
rozwijają swoje biznesy, tworząc jeden 
spójny rynek aftermarket.

Pełen pasji, determinacji i uporu jest 
również ambasador Inter Cars, Bartosz 
Ostałowski. To właśnie te cechy, mimo 
wielu przeciwności losu, doprowadziły 
go do miejsca, w którym jest dziś. Bar-
tosz to wyjątkowy sportowiec, który każ-
dego dnia udowadnia, że ograniczenia są 
tylko w naszych głowach. Jego historia 
inspiruje ludzi na całym świecie  
– w końcu to jedyny kierowca wyścigowy, 

który prowadzi pojazd stopą i posiada 
profesjonalną licencję FIA!
- Bartosza Ostałowskiego wspieramy od 
lat i z podziwem obserwujemy, jak się 
rozwija i z jakim entuzjazmem realizuje 
swoją pasję. Jest dla naszej organizacji 
i klientów wielką inspiracją, udowadnia-
jąc, że niemożliwe jest możliwe. Historia 
duetu, którą stworzyli Krzysztof Olekso-
wicz i Bartosz Ostałowski pokazuje, jak 

DROGA DO MARZEŃ 

HISTORIA
BARTOSZA 
OSTAŁOWSKIEGO
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wygląda relacja oparta na partnerstwie 
i zaufaniu. 10 lat temu ich drogi połączy-
ły się dzięki wspólnym zainteresowa-
niom w jedną drogę - drogę do marzeń – 
mówi Joanna Król, Z-ca Dyrektora ds. PR 
i Komunikacji Międzynarodowej.

– „Doga do marzeń” to dla mnie szcze-
gólna produkcja, ponieważ opowiada 
historię mojego życia. Wydawało się, że 
feralny wypadek przekreślił moje szanse 
na spełnienie największego marzenia 
z dzieciństwa o byciu profesjonalnym 
kierowcą wyścigowym. Jednak, jak 
widać na moim przykładzie, ciężka  

praca, determinacja i pasja mogą uwol-
nić w nas ogromną siłę, dzięki której 
możemy dokonać czegoś, co dla wielu 
wydawało się niemożliwe. Należy pamię-
tać, że w osiąganiu celu bardzo ważne 
jest wsparcie innych ludzi i wzajemne 
zaufanie. Podobnie było i w moim przy-
padku – mówi Bartosz Ostałowski.
Inter Cars wspólnie ze sportowcem przy-
gotował reportaż o na temat jego kariery. 
Film dostępny jest na kanale YouTube 
Inter Cars.

DROGA DO MARZEŃ 

BARTOSZA 
OSTAŁOWSKIEGO

5

youtube.com/user/GrupaInterCarsSA



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI

TECHNOLOGIA VR (ANG. VIRTUAL 
REALITY) MA CORAZ SZERSZE 
ZASTOSOWANIE W DZIAŁANIACH 
MARKETINGOWYCH. POZWALA NA 
BARDZO BLISKI KONTAKT Z MARKĄ 
I PRODUKTEM. 

VR może doskonale przysłużyć się kre-
owaniu wizerunku przedsiębiorstwa. 
Właśnie ten sposób komunikacji wy-
brała firma Inter Cars, która stworzyła 
dwie innowacyjne produkcje. – Jesienią 
2021 roku zaprezentowaliśmy funkcjo-
nowanie Europejskiego Centrum Logi-
styki i Rozwoju ILS należącego do Grupy 
Kapitałowej Inter Cars. Odeszliśmy od 
klasycznego marketingu na rzecz tech-
nologii 360. Zależało nam, aby poprzez 
VR uczestnicy tego wydarzenia nie tylko 
poznali nasze możliwości logistyczne, ale 
również przeżyli prawdziwe motoryzacyj-
ne emocje na torze wyścigowym – mówi 
Joanna Król, Z-ca Dyrektora ds. PR i Ko-
munikacji Międzynarodowej. 

OBEJRZYJ NASZE PRODUKCJE 
NA YOUTUBE! 
Obecnie filmy VR dostępne są 
dla szerszego grona odbiorców, 
zarówno dla klientów, jak i spo-
łeczności Inter Cars. Przesłaniem 
pierwszego filmu pt. „Inter Cars 
dostarcza mobilność” jest uświa-
domienie odbiorcom, jaką rolę odgrywa 
Inter Cars w życiu kierowców. Fabuła 
opowiada historię rozpoczynającą się od 
niespodziewanej awarii samochodu ro-
dziny wyjeżdzającej na wakacje poprzez 
cały proces zamówienia usługi z napra-
wą, w jednym z serwisów samochodo-
wych. Oczywiście ta historia kończy się 
dla podróżującej rodziny happy endem. 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ Inter 
Cars to cały ekosystem połączonych ze 
sobą mechanizmów i rozwiązań, dzięki 
którym firma jest w stanie szybko reago-
wać na potrzeby zarówno warsztatów, 
jak i kierowców. Ta przykładowa scena 
pokazuje w niekonwencjonalny sposób, 
jak jedna z 2 milionów części dostępnych 
w ILS trafia w krótkim czasie do samo-
chodu klienta. Technologia VR pozwoliła 
na prezentację imponujących magazy-
nów, sprawnie działającej logistyki, auto-
matyzacji oraz koordynacji pracy maszyn 
i ludzi w wymiarze 360°. 

WIRTUALNY DRIFTING 
Druga produkcja dostarcza zupełnie 
innych emocji, ponieważ przedstawia 
„Wirtualny co-drive z Bartoszem Osta-

łowskim” – jedynym na świecie drifte-
rem bez rąk, który kieruje stopą. Dzięki 
technologii VR przenosimy widza na tor 
wyścigowy, sadzamy w fotelu pasażera 
i możemy sprawić, że poczuje się tak, jak-
by rzeczywiście brał udział w zawodach 
driftingowych. Widz może z bliska zoba-
czyć imponującą technikę prowadzenia 
1000-konnej Furii wyłącznie z użyciem 
stopy na kierownicy! 
– Bartosz Ostałowski jest naszym amba-
sadorem od wielu lat. Współpraca z nim 
przy tej produkcji była dla nas czymś 
oczywistym. Jego pasja, determinacja 
oraz ciężka praca doskonale wpisują się 
w wartości, które wyznaje nasza firma. 
Możliwość zaprezentowania umiejętno-
ści prowadzenia pojazdu stopą szerszemu 
gronu w technologii 360° to fantastyczne 

wyzwanie. VR pozwoli wielu naszym 
klientom, partnerom czy pracownikom 
przeżyć sytuacje, których na co dzień 
nie mogliby doświadczyć. Cieszę się, że 
wspólnie osiągnęliśmy taki efekt – za-
znacza Joanna Król. 
Film jest bardzo dynamiczny, a widok 
zarówno wnętrza „Furii”, jak i tego, co 
jest poza nią pozwala w dużym stopniu 
przybliżyć widza do prawdziwych emocji 
towarzyszących zawodnikom na torze! 
Ta jazda odbywa się nie byle z kim, bo 
z Driftingowym Wicemistrzem Polski. 
Filmy Inter Cars VR 360° są częścią kam-
panii wizerunkowej Razem tworzymy, 
wspieramy, dostarczamy, którą Inter Cars 
realizuje dla swoich odbiorców. Obie 
produkcje są dostępne na kanale YouTube 
Inter Cars.

W WIRTUALNEJ 
RZECZYWISTOŚCI

OBA FILMY 
MOŻNA OBEJRZEĆ 
NA PLATFORMIE YOUTUBE

youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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Dlaczego tak lubimy promocje?
Jak wynika z badań, w zeszłym roku 
ponad 73% Polaków wzięło udział w róż-
nego typu promocjach. Miłośników racjo-
nalnego kupowania jest wśród nas bardzo 
wielu. Za słowem „promocja” w Inter Cars 
kryje się jednak znacznie więcej niż tylko 
obniżka ceny. To cały wachlarz możliwo-
ści, wartości dodanych, którym towarzy-
szą również emocje uczestników, a nagro-
dą może być nie tylko zadowolenie wyni-
kające z rozsądnie wydanych pieniędzy, 
ale również ekscytującą zabawa, wiążąca 
się m.in. z atrakcyjnymi wyjazdami.

Dlaczego w Inter Cars?
Inter Cars to największy dostawca czę-
ści samochodowych na polskim rynku 
aftermarket, dysponujący:
• 550 tys. towarów w aktualnej ofercie, 

czyli dostępnych od ręki;
• 5 mln towarów dostępnych na indy-

widualne zamówienie klienta.
Dzięki temu firma jest w stanie dostar-
czyć klientom produkty, których na 
próżno szukać u konkurencji. Wszystkie 
części dostępne są „pod jednym dachem”.
- Na bogatą ofertę Inter Cars składają się 
przede wszystkim części do pojazdów 
osobowych oraz ciężarowych. Do klu-
czowych segmentów zaliczamy także 
oleje, akumulatory, opony oraz wyposa-
żenie warsztatowe – wylicza Wojciech 
Twaróg, Członek Zarządu Inter Cars 

i dodaje - Cały czas wydzielamy też nowe, 
odrębne obszary produktowe, np. z rynku 
pojazdów ciężarowych segment agro, 
a także autobusy. To naturalny proces, po-
nieważ w ostatnim czasie obserwujemy 
stały, dynamiczny wzrost tych kategorii 
produktowych.
Promocje są nieodłączną częścią rozwoju 
oferty handlowej. Dzięki tak szerokiej pa-
lecie dostawców oraz zamiast i tak dużej 
skali działania, Inter Cars jest w stanie 
wspólnie z producentami części i akceso-
riów zaoferować warsztatom atrakcyjne 
i bardzo korzystne akcje promocyjne.

Jakie promocje oferuje Inter Cars?
Odbiorcami akcji promocyjnych są głów-
nie serwisy samochodowe. Promowane 
są najczęściej produkty z grup asor-
tymentowych takich jak np. produkty 
serwisowe, akumulatory, opony, oleje, ale 
również wyposażenie warsztatów (np. 
urządzenia diagnostyczne), akcesoria 
i wiele innych. Promocje dotyczą rynku 
osobowego, ciężarowego, motocyklowe-
go, agro, a także innych.
Można je podzielić również ze względu na 
motorykę akcji i tak np. wyróżniamy tu:
• promocje złotówkowe – najczęściej, 

gdy przy zakupie danego asorty-
mentu, można nabyć coś dodatkowo 
tylko za 1 zł. Przykładowo koszulka 
4F za 1  zł za zakup filtrów; 5 l płynu 
chłodniczego za 1 zł przy zakupie 

chłodnicy albo ubranie robocze 
i płyn do dezynfekcji za 1 zł przy 
zakupie oleju;

• promocje typu cash back – zwrot 
części wydanej kwoty po zakupie, 
np. premia za zakup opon albo rabat 
w postaci korekty do faktury za za-
kup części używanych do naprawy 
układów AC wybranych producentów;

• promocje, w których nagrodami są 
bony – za zakup danego asortymen-
tu, np. oleju w określonej minimalnej 
Ilości, klient otrzymuje bony np. 
e-bon Inter Cars, Media Expert, Deca-
thlon etc.

• promocje, w których za zakup dane-
go asortymentu otrzymuje się w gra-
tisie dodatkowe usługi, np. szkolenie 
czy aktualizację bazy programu 
serwisowego;

• promocje występujące regionalnie 
lub tylko na jednym rynku, np. 
w Polsce albo o szerszym zasięgu, 
tzw. centralne.

Aby wyobrazić sobie skalę promocji or-
ganizowanych przez Inter Cars wspólnie 
z dostawcami, wystarczy poznać dwie 
liczby: rocznie centralnych promocji 
organizowanych jest ok. 70, a regional-
nych ok. 700. 

Jakie jeszcze inne korzyści 
można uzyskać?
Inter Cars oferuje również promocję 
Dookoła Świata skierowaną do najwięk-
szych klientów. W akcji tej nagrodą jest 
udział w niezapomnianych wydarze-
niach i możliwość przeżycia niezwykłej 
przygody obfitującej nie tylko w motory-
zacyjne atrakcje. To kontynuacja progra-
mu, który firma z powodzeniem wcielała 
w życie od wielu lat i który spotkał się 
z bardzo pozytywnym odbiorem ze stro-
ny klientów.

MOŻESZ KUPOWAĆ KORZYSTNIEJ! 

POZNAJ NASZE 
PROMOCJE! 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 
O PROMOCJACH?
ABY ZNALEŹĆ NAJŚWIEŻSZE PROMOCJE 
Z RYNKU CIĘŻAROWEGO OFEROWANE KLIENTOM 
INTER CARS, WYSTARCZY WEJŚĆ NA STRONĘ: 
truck.intercars.com.pl   LUB W ZAKŁADKĘ PROMOCJE 
W INTER CARS KATALOG ONLINE.
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- Jeszcze w 2020 
roku, który dla 
wszystkich był 
rokiem przełomo-
wym z uwagi na 
Covid-19, Zarząd 
Inter Cars zwrócił 
się do nas z zada-
niem stworzenia 
komunikacji, która będzie atrakcyjna dla 
klientów i pracowników, bogata w treści 
i przykłady, a nade wszystko pomoże 
uświadomić mechaników, ile i jakie 
korzyści im dostarczamy. Inter Cars to 
coś więcej niż sprzedaż części - naszą 
wizją jest inwestycja w rozwój, aby do-
starczać innowacyjne i kompleksowe 
rozwiązania dla warsztatów i kierowców, 
oferujemy bezpieczną i przewidywalną 
współpracę na rzecz wspólnego rozwoju. 

Wraz z innymi działami 
zdefiniowaliśmy wszystkie 
nasze przewagi i nadali-
śmy im odpowiedni sche-
mat w formie długofalowej 
kampanii wizerunkowej. 
Jej motywem graficznym 
są puzzle, które podkreśla-
ją moc i znaczenie każdej 

naszej wartości, a jednocześnie po ich 
złożeniu stanowią całe spektrum wspar-
cia dla warsztatów – mówi Joanna Król, 
Z-ca Dyrektora ds. PR i Komunikacji 
Międzynarodowej.

I tak o to hasło kampanii „Razem two-
rzymy, wspieramy, dostarczamy” było 
jednym z najczęściej odmienianych 
zdań w branży aftermarketowej. Logo 
z claimem było widoczne na wszystkich 

materiałach marketingowych Spółki, 
a także podczas najważniejszych wyda-
rzeń związanych z życiem firmy.  Dedy-
kowany akcji landing page  

wybieramintercars.com.pl  w ciągu 10 miesięcy 
od powstania wygenerował ponad 50 
000 odsłon, angażując odbiorców, którzy 
mogli przeczytać na nim 53 dedykowane 
artykuły. Pozostałe liczby również robią 
wrażenie – 2,3 mln dotarcia w mediach 
społecznościowych, 60 000 reakcji, 
ponad 70 artykułów w mediach bran-
żowych, to tylko 
niektóre z naj-
ważniejszych 
liczb.

Zachęcamy, 
aby wszyscy 
Ci którzy 
jeszcze nie 
mieli okazji 
odwiedzić 
strony wy-
bieramin-
tercars.com.
pl, zajrzeli na nią w wolnej 
chwili i zapoznali się z bieżącymi mate-
riałami. Jesteśmy pewni, że każdy znaj-
dzie na niej coś dla siebie.

SPRAWDŹ, JAKIE 
KORZYŚCI NIESIE 
WSPÓŁPRACA 
Z INTER CARS
KAMPANIA „RAZEM TWORZYMY, WSPIERAMY, DOSTARCZAMY” TO WYJĄTKOWY 
PROJEKT WIZERUNKOWY, KTÓRY MA ZA ZADANIE UŚWIADOMIĆ MECHANIKOM, 
JAK WIELE KORZYŚCI OTRZYMUJĄ ONI, DECYDUJĄC SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z INTER 
CARS. JAKIE WYNIKI OSIĄGNĘLIŚMY ORAZ JAKIE SĄ DALSZE PLANY ZWIĄZANE Z TYM 
PRZEDSIĘWZIĘCIEM?

youtube.com/user/GrupaInterCarsSA
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Mówi się, że wszystko czego się uczymy 
traci sens, jeśli nie potrafimy znaleźć 
zastosowania dla tej wiedzy. Young Car 
Mechanic to coś więcej niż konkurs. 
To test wiedzy teoretycznej i konkret-
nych umiejętności oraz sprawdzian 
zdolności połączenia ich i wykorzysta-
nia do wykonania praktycznego zada-
nia. To dla młodych mechaników także 
próba charakteru i działania pod presją 
czasu. 

ZASADY PRZEPROWADZANIE 
KONKURSU 
•  Uczniowie techników i szkół branży 

motoryzacyjnej uczestniczący w Pro-
gramie Młode Kadry zmierzą się mię-
dzy sobą w kilku etapach konkursu. 

•  Pierwszym krokiem rywalizacji bę-
dzie, tak jak w roku poprzednim, test 
jednokrotnego wyboru przeprowadzo-
ny w formie online. 

•  Następnie ci, którzy uzyskają 60% 
punktów w ciągu 100 minut, podejdą 
31 marca 2022 roku w godzinach mię-
dzy 14.00 a 16.00 do kolejnego testu 
online z wiedzy teoretycznej. 

•  Uczestnicy zakwalifikowani do 3. 
etapu zmierzą się w polskim finale. 

Odbędzie się on 21 i 22 maja 2022 roku 
w Warszawie. 

•  Zwycięzca finału krajowego zostanie 
reprezentantem Polski na finale mię-
dzynarodowym, który odbędzie się 
w dniach 24-26 czerwca 2022 roku na 
Węgrzech. 

OBOSTRZENIA COVID 19 
– Sytuacja pandemiczna oraz inne proble-
my mogą oczywiście wpływać na plany 
dotyczące poszczególnych etapów kon-
kursu. Dołożymy jednak wszelkich starań, 
aby zarówno terminy jak i sposób przepro-
wadzenia poszczególnych etapów prze-
biegały bez problemu – mówi Sebastian 
Baber, Menedżer ds. Szkoleń Grupy IC. 

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO 
KONKURSU YOUNG CAR MECHANIC? 
Wszystkich zainteresowanych udziałem 
zapraszamy do zapoznania się z Regula-
minem Konkursu YCM 2022 i zgłoszenia 
udziału za pośrednictwem formularza 
rejestracyjnego na stronie registration.
youngcarmechanic.pl. 
Minimalny wiek uczestników wynosi 
w tym roku 16 lat. Informacji można 
również szukać na stronie 

www.youngcarmechanic.pl  oraz u nauczycieli 
– koordynatorów konkursu YCM 2022 
szkół uczestniczących w Programie 
Młode Kadry. 

JAKI JEST ZAKRES TEMATYCZNY 
KONKURSU? 
•  silnik 
•  układy zasilania 
•  układ napędowy 
•  zawieszenie i geometria pojazdu 
•  układ hamulcowy 
•  układ kierowniczy 
•  układy pomocnicze 
•  układy aktywnego i pasywnego bez-

pieczeństwa 
•  diagnostyka pojazdów samochodo-

wych 
•  ogumienie i TPMS 

– Zwycięzca może być tylko jeden, ale 
najważniejsze jest dla nas, aby wszyscy 
młodzi ludzie, którzy podejmą wyzwa-
nia udziału w konkursie Young Car 
Mechanic wynieśli z niego coś dla nich 
samych, coś co pomoże im na początku 
drogi zawodowej – podkreśla Sebastian 
Baber

ZNÓW POWALCZY 
O CENNE NAGRODY 

MŁODE 
POKOLENIE 
MECHANIKÓW

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI

TRWAJĄ ZMAGANIA MŁODYCH MECHANIKÓW W RAMACH KONKURSU 
YOUNG CAR MECHANIC. TO JUŻ SIÓDMA EDYCJA RYWALIZACJI UMIEJĘTNOŚCI 
I WIEDZY ADEPTÓW MECHANIKÓW SAMOCHODOWYCH. 
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ODWIEDŹ NASZE NOWE 
STRONY INTERNETOWE!

Wraz z rozwojem oferty Inter Cars oraz 
zmianami zachodzącymi na rynku, uno-
wocześniają się również formy i sposoby 
dotarcia z przekazem reklamowym do 
klientów. Zauważając te trendy, rozwi-
jamy i przebudowujemy nasze serwisy 
internetowe. Zawsze dążymy do tego, aby 
w działaniach PR-owych i marketingo-
wych, być jak najbliżej klientów i ofero-
wać im odpowiednio dopasowane usługi 
najwyższej jakości. 
Zapraszamy Was do odwiedzenia 
nowych stron 

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

AKTUALNOŚCI

www.bio-service.pl

www.ilslogistics.eu

agro.intercars.com.pl

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NIEDAWNO POWSTAŁYCH 
STRON INTERNETOWYCH BIO SERVICE, ILS ORAZ SEGMENTU AGRO.
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BIO SERVICE
To usługa, dzięki której Inter Cars 
kompleksowo zajmuje się organizacją 
odbioru odpadów warsztatowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz profesjonalnym doradztwem 
w obszarze prawa środowiskowego. 
„Ułatwiamy naszym klientom bycie 
bardziej eko. Odbieramy odpady 
warsztatowe i pomagamy załatwić 
niezbędne formalności”

ILS
Logistyką zajmuje się już od 1990 roku.  
Oferuje nowoczesne usługi skrojone 
na miarę dla wszystkich branż – nie 
tylko dla automotive.
„Stopniowo poszerzyliśmy katalog 
usług o dedykowane rozwiązania nie 
tylko dla sektora motoryzacyjnego, 
ale też chemicznego i FMCG (tzw. 
produktów szybkozbywalnych, np. 
artykułów spożywczych czy środków 
czystości”)

AGRO
To prężnie rozwijający się segment 
w ofercie Inter Cars, oferujący 
części i akcesoria do maszyn 
rolniczych.
„Od wielu lat pomagamy naszym 
klientom, w tym rolnikom, w ich 
codziennej pracy, dostarczając 
najwyższej jakości części do 
maszyn rolniczych”



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

SZKOLENIA, WEBINARY I E-LEARNINGI TO RÓŻNE FORMY DOSKONALENIA 
UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE INTER CARS PROPONUJE SWOIM KLIENTOM JAKO USŁUGI 
WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SERWISÓW SAMOCHODOWYCH.

Hasło „Razem tworzymy, wspieramy, 
dostarczamy” obrazuje zakres działań 
i inicjatyw skierowanych do warsztatów 
i mających na celu stałą i zamierzoną 
modernizację czy też ulepszanie rynku 
aftermarketowego. Szkolenia, webinary 
i e-learningi to różne formy doskonalenia 
umiejętności, które Inter Cars proponuje 
swoim klientom jako usługi wspierające 
działalność serwisów samochodowych. 

CZY WARTO SIĘ SZKOLIĆ?
Szkolenia, które Inter Cars przygotowu-
je dla swoich klientów, dotyczą zwykle 
3 podstawowych obszarów: zagadnień 
technicznych, produktowych lub biz-
nesowych. Wszystkie one mają na celu 
podnoszenie kompetencji pracowników 
serwisów w zakresie wykonywanych prac 
i zajmowanych przez nich stanowisk. 
Rynek części zamiennych, podobnie jak 
inne struktury rynkowe jest segmentem 
zmiennym, ewoluującym i przechodzącym 
przez różne fazy przemian, szczególnie 
w ciągu ostatnich 10 lat. Wraz ze zmianami 
motoryzacyjnymi, zarówno na poziomie 
technologii mechatroniki, elektroniki jak 
i elektryfikacji zakres umiejętności mecha-
nika, musi się stale poszerzać. 

Nie ma natomiast lepszego i prostszego 
sposobu, żeby uzupełniać wiedzę niż 
uczestnictwo w określonych formach 
szkoleń.

CZY SERWISY SAMOCHODOWE
SIĘ SZKOLĄ?
Lata 2020 oraz 2021 miotane wariacjami 
przemian covidowych, pełne były zmian 
w podejściu do różnych tematów takich 
jak bezpieczeństwo, obostrzenia, moż-
liwości szkoleniowe, zamiana szkoleń 
stacjonarnych na online itd. Zmianie 
uległo też przeświadczenie, że nie są one 
potrzebne i że szkoda na nie czasu oraz 
pieniędzy. Wiele serwisów samochodo-
wych wykorzystywało okres kwarantanny 
lub okresowego zamknięcia warsztatu na 
to, aby przeszkolić pracowników. Było to 
o tyle proste, że Inter Cars postawił bardzo 
mocno na promowanie profesjonalizmu 
i doświadczenia warsztatów. Dlatego wiele 
z proponowanych przez spółkę szkoleń 
było darmowych. Przygotowywane były 
one zawsze z ekspertami określonych 
dziedzin, co podnosiło wagę zasadności 
uczestniczenia w nich.

JAK HASŁO „RAZEM TWORZYMY, WSPIE-
RAMY, DOSTARCZAMY” WPISUJE SIĘ 
W PLAN DZIAŁAŃ SZKOLEŃ INTER CARS?
• Inter Cars tworzy świadomość ko-

nieczności rozwijania kompetencji  

zawodowych. Komunikuje warszta-
tom, że szkolenia, w których uczestni-
czy konkretna osoba, są zawsze atutem 
przede wszystkim dla niej samej. 
Szkolenia wpływają oczywiście na pro-
fesjonalizm całego serwisu, ale bezpo-
średnio najwięcej korzyści uzyskuje 
konkretna osoba.

• Spółka zbiera informację od serwisów 
samochodowych na temat tego, czego 
potrzebują i przygotowuje dla nich 
długookresowy plan szkoleniowy szyte 
na miarę.

• Dzięki szerokiemu wachlarzowi te-
matyki oraz współpracy z ekspertami 
najlepszych firm rynku części zamien-
nych, szkolenia proponowane klientom 
przez firmę Inter Car, wspierają rozwój 
poszczególnych serwisów. Wykwalifi-
kowani pracownicy i dobrze zarządza-
ny warsztat, oznacza w konsekwencji 
lepszą usługę, większe zyski oraz 
podnoszenie kompetentnej konkuren-
cji, czyli korzyści zarówno dla biznesu 
jak i kierowcy.

• Dział szkoleń Inter Cars dostarcza 
gotowy pakiet szkoleń, materiałów, 
tematów oraz narzędzi, dzięki którym 
warsztat nie musi tracić czasu na 
pozyskiwanie tej samej wiedzy  
w inny sposób.

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA - WARTOŚĆ 
SAMA W SOBIE

OFERTA SZKOLEŃ DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: 
truck.intercars.com.pl/pl/ciezarowe/szkolenia
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W 1. KWARTALE 2022 ROKU WSPÓLNIE 
Z FIRMĄ BOSCH PRZYGOTOWALIŚMY 
DLA KLIENTÓW INTER CARS 
PAKIET SZKOLEŃ TECHNICZNYCH. 

Wszystkie szkolenia odbyły się stacjo-
narnie w Centrum Szkoleniowym Bosch 
w Warszawie. Adresatem szkoleń byli 
głównie mechanicy, elektromechanicy 
oraz diagności serwisów i stacji kontroli 
samochodów ciężarowych. Wykwalifiko-
wani trenerzy firmy Bosch tak zaplanowali 
program szkoleń, aby wiedza praktyczna 
stanowiła przynajmniej 50% ogólnego 
czasu poświęconego konkretnej tematy-
ce. W przypadku szkolenia „Diagnostyka 
pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem 
KTS Truck” wiedzy praktycznej poświęco-
no aż 70% czasu. Tematyka szkoleń obej-
mowała następujące zagadnienia:
• Diagnostyka i naprawa systemów 

oczyszczania spalin w pojazdach cię-
żarowych – Etap 1 (Szkolenie dedyko-
wane dla warsztatów diagnozujących 
i naprawiających systemy oczyszcza-
nia spalin bezpośrednio na pojazdach);

• Naprawa modułów Denoxtronic na 
stanowisku probierczym Bosch – Etap 
2 (Szkolenie dedykowane dla warsztatów 
chcących naprawiać systemy oczysz-
czania spalin wymontowane z pojazdu, 
na stanowisku probierczym Bosch);

• Diagnostyka pojazdów ciężarowych 
z wykorzystaniem KTS Truck;

• Diagnostyka nowoczesnych układów 
zasilania silników Diesla w pojazdach 
ciężarowych;

• Systemy hamulcowe EBS i TEBS firmy 
Knorr, Haldex i Wabco w pojazdach 
ciężarowych i przyczepach – PIN2;

W kolejnych miesiącach szkolenia tech-
niczne dla klientów ciężarowych Inter Cars 
będą kontynuowane. Wykaz dostępnych 
tematów znajduje się na stronie

 fwww.szkoleniabosch.pl  w zakładce Sa-
mochody ciężarowe. Tu też znajdują się 
informacje o zaplanowanych terminach 
i cenach poszczególnych szkoleń. Bezpo-
średnio na stronie można także od razu 
dokonać zapisu.

W 1. półroczu 2022 r. dla klientów ciężaro-
wych Inter Cars przygotowaliśmy także inne 
szkolenia o tematyce biznesowej, technicznej 
oraz techniczno-warsztatowej.

Szkolenia biznesowe – to cykl 3 jednodnio-
wych szkoleń poświęconych zarządzaniu 
serwisem samochodowym. Te szkolenia sta-
cjonarne są przygotowane przez formę Betis 
i odbędą się w Radomiu, w siedzibie tej firmy. 
Każde szkolenie z cyklu kosztuje 550 PLN.

Szkolenia techniczne–warsztatowe to 
nowa formuła szkoleniowa dla klientów 
rynku ciężarowego. Klient zgłasza po-
trzebę przeprowadzenia takiego szkole-
nia w swoim warsztacie bezpośrednio 
u opiekuna handlowego z Inter Cars. 
Następnie ustalany jest termin i pojazd 
szkoleniowy podjeżdża bezpośrednio do 
wskazanego warsztatu, a trener prze-
prowadza szkolenie dla wytypowanych 
osób. 
Szkolenia techniczne – on-line prowa-
dzone są na platformie Teams. Są to 
szkolenia bezpłatne. Po zapisaniu na 
szkolenie klient otrzymuje link z dostę-
pem do szkolenia i może wziąć w nim 
udział.

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIA TECHNICZNE 
DLA KLIENTÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SZKOLEŃ CIĘŻAROWYCH MOŻNA UZYSKAĆ U JACKA STĘPNIA – ADRES 
E-MAIL: JACEK.STEPIEN@INTECARS.EU. MOŻNA TAKŻE ZAPISAĆ SIĘ NA WYBRANE SZKLENIE LUB 
USTALIĆ TERMIN I LOKALIZACJĘ SZKOLEŃ TECHNICZNYCH – WARSZTATOWYCH.

Temat Miejsce szkolenia Termin Rodzaj szkolenia Cena szkolenia

Zarządzanie serwisem samochodowym  
cz. 1 Obsługa klienta Betis, Radom 10.03.2022 r. Biznesowe - stacjonarne 550 PLN

Monroe - amortyzacja/Beral  
- materiały cierne Warszawa 22.03.2022 r. Techniczne/warsztatowe Bezpłatne

Monroe - amortyzacja/Beral  
- materiały cierne Łódź 23.03.2022 r. Techniczne/warsztatowe Bezpłatne

Monroe - amortyzacja/Beral  
- materiały cierne Poznań 24.03.2022 r. Techniczne/warsztatowe Bezpłatne

Zarządzanie serwisem samochodowym  
cz. 2 Dokumentacja serwisowa Betis, Radom 12.04.2022 r. Biznesowe - stacjonarne 550 PLN

Zarządzanie serwisem samochodowym  
cz. 3 Gwarancja, rękojmia Betis, Radom 16.05.2022 r. Biznesowe - stacjonarne 550 PLN

Klimatyzacja - samochody ciężarowe On-line (Teams) 09.06.2022 r. Techniczne Bezpłatne

Klimatyzacja - uszkodzenia kompresora On-line (Teams) 14.06.2022 r. Techniczne Bezpłatne

CIĘŻAROWYCH 
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AKTUALNOŚCI

INTER CARS TO PRZESZŁO 30 LAT DOŚWIADCZENIA W DYSTRYBUCJI CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH I WSPÓŁPRACY Z SERWISAMI SAMOCHODOWYMI. 
ROK 2022 TO NOWE WYZWANIA I CELE ZARÓWNO NA PŁASZCZYŹNIE ROZWOJU 
SAMEJ FIRMY, JAK I NARZĘDZI, KTÓRYMI POSŁUGUJĄ SIĘ PRACOWNICY I KLIENCI. 

Jednym z nich jest Inter Cars e-Catalog, 
multizadaniowe narzędzie, którego ce-
lem jest wspieranie, ułatwianie i przy-
spieszanie pracy serwisów samochodo-
wych. Kiedy spojrzymy na współczesną 
myśl gospodarczą, produkcyjną czy 
sprzedażową, zobaczymy tendencję 
ku automatyzacji i łączeniu poszcze-
gólnych czynności. Podobne zadanie 
spełnia katalog Inter Cars. Przyspiesza 
proces zamawiania, kupowania, płacenia 
i zbierania danych o kliencie przy jed-
noczesnym eliminowaniu błędów wy-
nikających z nieuwagi czy rozproszenia 
danych. Ciągłe zmiany i udoskonalenia, 
którym podlega e-Catalog są wynikiem 
dynamicznego reagowania grupy wdra-
żającej narzędzie na potrzeby zgłaszane 
przez użytkowników. Ten elektroniczny 
katalog ma w niedalekiej przyszłości za-
stąpić dobrze znany wszystkim klientom 
Inter Cars, Katalog Online. Po kolei wpro-
wadzane są więc poszczególne funkcjo-
nalności i ułatwienia, klienci i handlowcy 
wdrażani są w obsługę poszczególnych 
funkcji oraz systematycznie „przepinani” 
do nowego katalogu. 

W LUTYM DOSTĘP DO TEGO NA-
RZĘDZIA MIAŁO JUŻ PRAWIE 34 000 
KLIENTÓW I TA GRUPA STALE ROŚNIE.
Rozbudowany system wyszukiwania
czy dopasowywania części to podstawo-
we zadania każdego katalogu. Dlatego 
też firma Inter Cars na te właśnie funk-

cje postawiła na początku. Jednakże do 
dziś pojawiło się również wiele innych 
użyteczności, związanych z dostawą, 
kuponami na kolejne zakupy, moż-
liwością tworzenia bazy zapisanych 
pojazdów, czy ulubionych produktów, 
możliwością zarządzania poziomem 
dostępów przez właściciela serwisu czy 
reklamacjami.

CENTRALIZACJA DANYCH 
Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Projekt wdrożeniowy Inter Cars e-Ca-
talogu zakłada przede wszystkim prze-
transferowanie do nowego systemu jak 
największej ilości klientów, ale również 
pokazanie, że nowe rozwiązania i więk-
sze możliwości nie oznaczają wcale 
trudniejszej czy bardziej skomplikowa-
nej obsługi. Wręcz przeciwnie. Dzięki 
automatyzacji procesów system podczas 
zamówienia podpowiada użytkowniko-
wi kolejne kroki i podaje wiele szczegó-
łowych informacji. Spowodowane jest to 
centralizacją danych wielu systemów, 
które aktualizują się na bieżąco, przez co 
tworząc zamówienie, klient otrzymuje 
automatycznie informacje, czy i gdzie 
dany produkt jest dostępny oraz o której 
może wyjechać do klienta z magazynu. 
Pozwala to na bardzo dokładne okre-
ślenie czasu naprawy, który warsztat 
przedstawia klientowi.

Podobnie jest w przypadku, gdy zamó-
wienie posiada wiele pozycji i wymaga 
transportu z różnych magazynów. 
Jeśli części dotyczą napraw różnych 
pojazdów, dostawy można podzielić. 
Czasem jednak warto zaznaczyć przy 
zamówieniu dostawę jednym transpor-
tem. System dzięki zcentralizowanej 
formie przetwarzania danych daje 
klientowi możliwość wyboru dostawy 
standardowej, czyli towary w zależności 
od dostępności dostarczone zostaną 
w różnym czasie, różnymi transportami 
lub dostawę, jednym transportem, czyli 
wszystkie towary znajdujące się w za-
mówieniu zostaną dostarczone razem.

PROMOCJE W INTER CARS E-CATALOG
Ze względu na skomplikowany proces 
konfiguracji systemu promocyjnego, 
panel PROMOCJE nie jest jeszcze dostęp-
ny dla klientów, ale powstanie już nieba-
wem. Nie oznacza to jednak, że korzysta-
nie z Inter Cars e-Catalogu uniemożliwia 
udziału w promocjach organizowanych 
przez firmę. Do czasu zakończenia testów 
sekcji PROMOCJE klienci powiadamiani 
są o wszelkich akcjach mailowo, sms-
-owo lub przez wiadomości wewnątrz 
systemu Inter Cars e-Catalog. Mogą brać 
w nich udział, a nawet niektóre z nich 
kierowane są specjalnie do tych, którzy 
dokonują zakupów przez Inter Cars  
e-Catalog. Poza zwykłymi promocjami 
w 2022 roku przewidzianych jest również 

wiele akcji związanych z kupo-
nami wartościowymi na kolejne 
zakupy. Niektóre z nich kierowa-
ne będą do wszystkich klientów 
Inter Cars, inne do wybranych 
grup klienckich. Na pewno jednak 
wszystkich zapraszamy i zachę-
camy do czujności i brania udziału 
w akcjach.

INTER CARS E-CATALOG 
KOLEJNY ROK, KOLEJNE WYZWANIA
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AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ TWARZĄ 
INTER CARS E-CATALOG
Współpraca Inter Cars z serwisami 
samochodowymi opiera się nie tylko 
na dystrybucji, kupnie i sprzedaży 
części czy wyposażenia warsztatowe-
go. - Chcielibyśmy, aby nasi partnerzy 
biznesowi, którymi są warsztaty, od-
czuwali również wymierne korzyści 
wizerunkowe ze współpracy z nami. 
Pragniemy więc zaproponować w tym 
roku wszystkim naszym klientom 
udział w akcji Zostań twarzą Inter Cars 
e-Catalog. Na koniec każdego kwartału 
będziemy sprawdzali, który warsztat 
dokonał przez 3 miesiące najwięcej 
transakcji przez Inter Cars e-Catalog 
i zwycięzca poza upominkiem, otrzyma 
możliwość zostania twarzą Inter Cars 
e-Catalog na kolejny kwartał.  Zwycięzcy 
zaproponujemy spotkanie i zaprezento-
wanie swojego warsztatu, np. w wywia-
dzie z właścicielem lub pracownikami, 
który umieścimy w naszych mediach. 
Zaprezentujemy wygrany warsztat, re-
klamując jego stronę internetową, na-
zwę i usługi, które oferuje  – mówi Anna 
Nowak, starszy specjalista ds. marketin-
gu i PR, Inter Cars

CYKLICZNE SPOTKANIA 
Z INTER CARS E-CATALOG
Głównym zadaniem Inter Cars e-Catalog 
jest prezentacja dostępnych produktów 
oraz ułatwienie serwisom samochodo-
wym działań związanych z tworzeniem 

i realizacją zamówień. Aby jednak praca 
z wykorzystaniem wszystkich dostęp-
nych funkcji Inter Cars  
e-Catalogu była możliwa, ważne jest, 
aby system ten nie miał przed klientami 
żadnych tajemnic. – Chcielibyśmy, aby 
nasi klienci mieli możliwość zadawania 
pytań i omawiania z nami problemów, 
jakie być może napotykają przy pracy 
na tym systemie. Chcemy, aby wszyscy 
użytkownicy czuli swobodę działania, 
pracując z Inter Cars e-Catalog oraz aby-
śmy my jako osoby wdrażające system 
byli w stałym kontakcie z tymi, którzy 
z niego korzystają. Tylko w ten sposób 
będzie to narzędzie żywe i doskonale 
przystosowane do potrzeb użytkowni-
ków. – mówi Roman Renduda Koordyna-
tor Rozwiązań IT dla B2B e-commerce.

Dlatego też zespół wdrażający Inter Cars 
e-Catalog zaprasza wszystkich, którzy 
mają już dostęp do narzędzia i chcą 
dowiedzieć się więcej oraz tych, którzy 
jeszcze dostępu nie mają i będą musieli 
nauczyć się używać nowego systemu 
na comiesięczne Spotkania z Inter Cars 
e-Catalog. Odbywać się one będą online 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
o godzinie 16.00. Informacje o spotka-
niach można znaleźć zarówno na stro-
nie szkoleń Inter Cars, jak również na 
banerze na stronie głównej Inter Cars 
e-Catalog. 

INTER CARS E-CATALOG 
15



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Każdy, kto profesjonalnie zajmuje się 
naprawą silników spalinowych, oprócz 
najwyższej jakości części do ich remon-
tu, potrzebuje również profesjonalnego 
wsparcia informacyjnego. Niezależnie, 
czy naprawie poddawane są silniki mon-
towane w autach osobowych, ciężaro-
wych czy ciągnikach rolniczych, dostęp 
do odpowiednich części oraz obsługa 
sprzedażowa są podstawą osiągnięcia 
celu. Przed sprostaniem takich wyma-
gań stanął Inter Cars, który wprowadził 

kolejne narzędzie ofertowe, jakim 
jest infolinia Centrum Kompetencji 
Silnikowej dostępna pod numerem 
tel. 22 714 12 00 lub adresem mailowym 
cksilnik@intercars.eu

CO OFERUJE CENTRUM 
KOMPETENCJI SILNIKOWEJ?
Infolinia umożliwia uzyskanie pomocy 
w doborze odpowiednich części sil-
nikowych do szerokiej gamy silników 
spalinowych oraz złożenie zamówienia 

na wybrane części. Wykwalifikowany 
zespół doradców jest w stanie udzie-
lić informacji z zakresu technicznego 
i montażowego. Z dostępem do szerokiej 
wiedzy oraz wieloletnim doświadcze-
niem, z pewnością na każde pytanie 
zostanie udzielona odpowiedź.
Zyskaj czas i przewagę konkurencyjną!

AKTUALNOŚCI

CENTRUM KOMPETENCJI 
SILNIKOWEJ 22 714 12 00 LUB 
CKSILNIK@INTERCARS.EU

PROFESJONALIŚCI 
DLA PROFESJONALISTÓW
POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ 
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ 
CZĘŚCI DO TWOJEGO 
SILNIKA? SKORZYSTAJ 
Z INFOLINII CENTRUM 
KOMPETENCJI SILNIKOWEJ 
W INTER CARS
I UZYSKAJ PRAKTYCZNE 
INFORMACJE.
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HISTORIA FIRMY
Historia firmy ADR zaczęła się w 1954 roku 
w mieście o nazwie Uboldo, znajdującym 
się niedaleko Mediolanu, gdzie Givanni 

Radrizzani i jego żona – Antonia otworzyli 
niewielki zakład produkcyjny. Placówka 
szybko odniosła sukces, w 1960 roku 
rozbudowała się i zaczęła produkować 
felgi. W 1970 roku firma ADR rozpoczęła 
produkcję osi i półosi do maszyn rolni-
czych oraz zaczęła eksportować swoje 
produkty do Centralnej i Zachodniej Eu-
ropy. W 1996 roku firma otworzyła nowe 
przedsiębiorstwo w Polsce, pod nazwą 
ATW, wyspecjalizowane w produkcji czę-
ści zamiennych dla firm powiązanych. 
ATW był także zaangażowany w produk-
cję i eksport osi i zawieszeń do Europy 
Wschodniej i byłych republik radzieckich. 
Obecnie firma ATW (nazwa została zmie-
niona na ,,ADR Polska”) jest największym 
zakładem produkcyjnym w Grupie ADR.
Grupa ADR na świecie składa się z:
- 12 zakładów produkcyjnych zlokalizo-

wanych się na 4 kontynentach;
- 180 000 m2 obszaru produkcji;
- 1 040 pracowników.
Produkty wytwarzane przez Grupę ADR 
eksportowane są do ponad 50 krajów.

ADR POLSKA
ADR Polska specjalizuje się w produkcji 
osi i półosi do maszyn rolniczych i do za-
stosowania przemysłowego. Główne rynki 
zbytu firmy zlokalizowane są w Centralnej 
i Wschodniej Europie.  

JAKIE PRODUKTY OFERUJE 
FIRMA ADR?
W ofercie ADR znajdują się: osie (sztywne 
oraz skrętne), półosie, zawieszenia me-
chaniczne, zawieszenia pneumatyczne, 
zawieszenia hydrauliczne, felgi, opony, 
części zamienne oraz ADR Gleba czyli 
części do maszyn uprawowych, używa-
nych głównie w agresywnych warunkach 
środowiskowych. ADR Polska posiada 
gamę wyrobów technologicznie bardzo 
zaawansowanych, które spełniają wszyst-
kie wymogi rynku: od małych osi o do-
puszczalnej nośności do 200 kg aż do osi 
o nośności do 40 ton, z hamulcami homo-
logowanymi w całej Europie od 30 km/h 
do 105 km/h. Poza osiami, z hamulcem 
lub bez, firma oferuje również najnowo-
cześniejsze w Europie osie skrętne, które 
posiadają opatentowane rozwiązania 
uznawane na całym świecie. Oferta firmy 
ADR Polska jest oczywiście szersza i zado-
wala absolutnie wszystkie wymogi rynku 
europejskiego i pozaeuropejskiego. Oprócz 
osi firma ma w swojej ofercie całą serię 
zawieszeń jednoosiowych, dwuosiowych 
czy nawet trzyosiowych – resorowych 
i pneumatycznych. Wybór zawieszeń 
o bardzo nowoczesnej koncepcji pozwala 
klientom firmy rozwiązywać wszelkie 
problemy jakie stawia coraz bardziej wy-
magający rynek.

BADANIA I ROZWÓJ
20 lat temu firma ADR stworzyła strategię 
opartą na rozwoju swoich możliwości 
inżynierskich i otworzyła Centrum Testo-
we Inżynierii Korporacyjnej, którego wy-
posażenie pozwala na testowanie zarówno 
pojedynczych części, jak i całych jednostek 
produkowanych przez ADR, jak również 
na ocenianie jakości i przeprowadzenie 
kontroli końcowej. Ze względu na centrum 
badań technicznych firma ADR stała się 
nie tylko dostawcą części zamiennych, 
ale także firmą inżynieryjną. Po próbach 
laboratoryjnych produkty przechodzą testy 
na drogach i podczas prac polowych. Mogą 
być one przeprowadzone w centrum badań 
technicznych lub bezpośrednio u klienta.

PRACE BADAWCZO-DOŚWIADCZALNE
ADR współpracuje z wyższymi uczelnia-
mi uznanymi w skali międzynarodowej, 
z najlepszymi producentami pojazdów 
samochodowych oraz z najważniejszymi 
światowymi instytucjami normalizacyj-
nymi. Rozwój nowych produktów wynika 
z ustawicznych prac doświadczalnych 
nad nowymi rozwiązaniami techniczny-
mi i z symulacji najbardziej krytycznych 
warunków pracy tych rozwiązań.
Osie są testowane w innowacyjnym 
centrum badawczym ADR, zarówno pod 
względem konstrukcyjnym, jak i pod 
względem osiągów w zakresie hamowa-
nia. Ostatecznym wynikiem jest werdykt 
wydany we współpracy z najważniejszy-
mi producentami przyczep.

HOMOLOGACJA
Osie hamujące ADR są homologowane 
zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.
Charakterystyki techniczne produktów 
ADR są uznane we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej i w krajach z nią powiązanych. 
Produkty ADR są zatwierdzane zgodnie 
z lokalnymi przepisami prawnymi.

AGRO

NOWY DOSTAWCA W OFERCIE 
DLA RYNKU AGRO 

ADR Polska 
ul. Bieszczadzka 5 
38-540 Zagórz
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IDEALNE ROZWIĄZANIE 
NA KAŻDE WYZWANIE
W zależności od rodzaju pracy i zastoso-
wania, ZF dostarcza skrojone na miarę 
rozwiązania w zakresie przekładni 
i układów napędowych dla ciągników 
i kombajnów zbożowych.Firma projek-
tuje i rozwija produkty, które przyczy-
niają się do zwiększenia wydajności 
w codziennym użytkowaniu na polach 
uprawnych, łąkach i w ruchu drogowym. 
Priorytetem są zatem niezawodność, 
ekonomiczność, przyjazność dla środo-
wiska i długa żywotność.

WIZJA PRZYSZŁOŚCI 
ROLNICTWA
Jak będzie wyglądała przyszłość rolnic-
twa? W jaki sposób elektryfikacja, łącz-
ność sieciowa oraz systemy bezpieczeń-
stwa i wspomagania wpływają na zmia-
nę sposobu obsługi maszyn i narzędzi 

rolniczych? ZF wie, że w przyszłości 
rolnictwo będzie czyste, wydajne, bez-
pieczne i skomunikowane z siecią – i już 
dziś oferuje odpowiednie technologie.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA 
SYSTEMOWE OD ZF
Na tegorocznych targach Agritechnica 
firma ZF prezentuje przyszłościowe 
rozwiązania agrotechniczne, koncen-
trując się na wydajności, elektryfikacji 
i inteligentnym rolnictwie. ZF oferuje 
inteligentne systemy mechaniczne 
i rozwiązania dla wszystkich trzech 
megatrendów.

IDEALNE ROZWIĄZANIE 
NA KAŻDE WYZWANIE
Populacja świata rośnie, a wraz z nią 
zapotrzebowanie na żywność. Nakłada 
to również dodatkowe wymagania na 
gospodarkę rolną: zarówno od człowie-
ka, jak i od maszyny oczekuje się mak-
symalnej wydajności. W sektorze rol-
nym znaczenia nabierają zatem potężne 
ciągniki i wydajne systemy napędowe. 
ZF dostarcza odpowiednią technologię 
do zaspokojenia tych potrzeb. 
Już od ponad siedmiu dziesięcioleci ZF 
stawia czoło wyzwaniom codziennej 
pracy w rolnictwie, projektując i wy-
twarzając osie i przekładnie. Dostarcza 
rozwiązania montażowe dostosowane 
do indywidualnych potrzeb, w zależno-
ści od rodzaju pracy i zastosowań. Klient 
otrzymuje dokładnie to, czego potrzebuje 
– od przekładni synchronicznych przez 
przekładnie PowerShift, przekładnie 
bezstopniowe i odpowiednie sterowanie 
elektroniczne, osie sztywne i skrętne 
dla ciągników, aż po systemy napędowe 
dla samobieżnych maszyn żniwnych. 
Gama produktów ZF charakteryzuje się 
trwałością, ekonomicznością i łatwością 
obsługi. Szczególnie w ekstremalnych 
warunkach pracy mnogość wariantów 
systemów napędowych oferuje wszyst-
kie zalety dojrzałej, wielokrotnie spraw-
dzonej technologii.

WYTRZYMAŁE, EKONOMICZNE 
I NIEZAWODNE
Know-how firmy ZF w dziedzinie 
techniki rolniczej nie kończy się na 
ciągnikach. Korzystają z niego również 
samojezdne maszyny żniwne, takie 
jak kombajny zbożowe. Technikę na-
pędową ZF można znaleźć wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest szczególnie 
wytrzymała i ekonomiczna technolo-
gia. Dzięki systemowi modułowemu ZF, 
napędy kombajnów mogą być stosowane 
również w samojezdnych maszynach 
terenowych budownictwa i gospodarki 
komunalnej.
Wprowadzając hydrostatyczne napędy 
pojedynczych kół, ZF zapoczątkowuje 
nowy rozdział bezstopniowego napędza-
nia kombajnów zbożowych i samobież-
nych maszyn żniwnych. Brak konwen-
cjonalnej przekładni otwiera nowe moż-
liwości optymalizacji przepływu plonów 
w pojeździe i zwiększenia wydajności 
zbioru. Kompaktowa konstrukcja układu 
napędowego wymaga jedynie niewiel-
kiej przestrzeni montażowej, a przy 
tym charakteryzuje się wysoką wytrzy-
małością oraz niskimi wymaganiami 
serwisowymi. W przypadku szczególnie 
trudnych warunków trakcyjnych napęd 
na jedno koło może zostać przekształco-
ny w napęd na wszystkie koła poprzez 
zastosowanie modułu napędowego na 
osi kierującej.

AGRO

ZF KOMPONENTY DO 
MASZYN ROLNICZYCH
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W ROZWOJU OFERTY 
DYNAMIZM
– OPONY PRZEMYSŁOWE DO KOPARKO-ŁADOWAREK 
12.5/80-18 (340/80-18)
Koparko-ładowarka to uniwersalna ma-
szyna do prac budowlanych, pełniąca 
funkcję zarówno koparki, jak i ładowarki, 
dzięki czemu cieszy się ogromną popu-
larnością w branży przemysłu budow-
lanego. Można także zmienić jej osprzęt 
przykładowo o pług śniegowy czy młot 
wyburzeniowy, dzięki czemu jest to wie-
lofunkcyjna maszyna. Produkowana jest 
przez większość rozpoznawalnych ma-
rek w świecie przemysłu tj. CASE, JCB, 
New Holland, Bobcat, Volvo, CAT, Terex. 
Ponieważ Inter Cars nie przestaje się 
rozwijać w ofercie części i osprzętu do 
maszyn przemysłowych, prezentujemy 
trakcyjne bieżniki dostępne w ofercie, 
dedykowane do właśnie takich 4-koło-
wych pojazdów budowlanych w popular-
nym rozmiarze 12.5/80-18 (340/80-18). 

AGRO

340/80-18 PMI PCL- 
MICHELIN POWER CL 
– bieżnik marki Michelin 
dla diagonalnych opon 
przemysłowych. Wysokiej 
jakości guma opony 
zapewnia trwałość 
użytkowania nawet na 
twardych podłożach, 
a trakcyjny bieżnik ułatwi 
pracę w każdym terenie. 
Mocna konstrukcja 
karkasu czyni oponę 
bardziej odporną na 
przebicia, a także zapewnia 
wymaganą stabilność 
podczas prac drogowych. 
Dzięki tym zaletom jest 
to opona montowana 
przez wielu czołowych 
producentów maszyn  
na pierwszy montaż.

12.5/80-18 PGX SIL 
- GALAXY SUPER 
INDUSTRIAL LUG 
– trakcyjna opona 
o charakterystycznym 
wzorze bieżnika 
określanym jako „hokej”. 
Taki układ bieżnika 
zapewnia dłuższą 
żywotność opony 
w użytkowaniu drogowym. 
Mocny karkas przekłada 
się na pewne prowadzenie 
oraz stabilność maszyny. 
Bieżnik wybierany przez 
czołowych producentów 
maszyn przemysłowych  
m. in. CASE.

12.5/80-18 PGX BB 14PR 
– GALAXY BEEFY BABY 
– masywna trakcyjna 
opona od marki Galaxy. 
Szerokość żeber bieżnika 
przekłada się na dłuższą 
żywotność opony 
(większa część opony 
ma kontakt z podłożem), 
a także pewniejszą trakcję 
maszyny. Zamawiane przez 
Inter Cars opony w tym 
bieżniku są w wersji 14PR  
– zwiększona nośność.

12.5/80-18 PCA SLR4 
12PR – CAMSO SLR4 
– opona trakcyjna 
o wzmocnionej konstrukcji 
karkasu, dzięki czemu 
użytkowanie pozwala 
na pracę przy dużych 
obciążeniach. Wzmacniana 
konstrukcja sprawia, 
że opona jest bardziej 
odporna na uszkodzenia 
boczne oraz czołowe, 
a także zapewnia 
stabilne prowadzenie 
nawet w najbardziej 
wymagających warunkach. 
Bieżnik typu „hokej” 
spisze się bardzo 
dobrze w przypadku 
grząskiego terenu podczas 
wykonywanych prac 
budowlanych. 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT 
PRODUKTÓW UDZIELA JOANNA MIKIEL, 
SPECJALISTA DS. OPON ROLNICZYCH 
I PRZEMYSŁOWYCHW INTER CARS.  
e-mail JMIKIEL@INTERCARS.EU, 
tel +48 669 970 092
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INWESTOWANIE W SPRZĘT, WYPOSAŻENIE 
I INFRASTRUKTURĘ JEST BARDZO WAŻNE, ALE ISTOTĘ 
FIRMY STANOWIĄ ZAWSZE LUDZIE. ZAPRASZAMY DO 
LEKTURY WYWIADU Z WŁAŚCICIELAMI SERWISU POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH Z KOSZALINA, PANEM MIROSŁAWEM 
RÓŻYCKIM I JEGO SYNEM – KRZYSZTOFEM.

ROZWIJAMY NASZ SERWIS 
I NIE BOIMY SIĘ WYZWAŃ

EWA PERESADA: JAKIE BYŁY 
POCZĄTKI FIRMY I OD JAK DAWNA 
DZIAŁACIE PANOWIE W TEJ BRANŻY? 
KTO BYŁ ZAŁOŻYCIELEM SERWISU? 
Mirosław Różycki: Pracę rozpocząłem 
w latach 80. w Zakładach Państwowych 
PTHW Koszalin. Potem przekształciły się 
one w TransHandel Koszalin. Byłem tam 

zatrudniony jako kierownik warsztatu. 
W wyniku dalszych przekształceń pojawiła 
się możliwość przejęcia tego warsztatu 
w agencję. Lokalizacja była przystosowana 
do napraw nieco mniejszych aut, typu Żuk, 
Avia, Star, Jelcz i to skłoniło nas do poszu-
kania nowego miejsca, odpowiedniego pod 
większy warsztat. W ten sposób dotarliśmy 

do obecnej lokalizacji. W latach 1995-96 roz-
poczęliśmy budowę obecnego obiektu. Od 
tamtego czasu naprawiamy auta ciężarowe 
i dostawcze.
Początki były trudne. Przenosiny z warsz-
tatu do warsztatu…. Ale powoli etapami 
rozbudowaliśmy obecny serwis. W tej chwili 
dysponujemy dziesięcioma stanowiskami 
naprawczymi przystosowanymi dla aut 
ciężarowych i stale się rozwijamy.

PATRZĄC NA TEN ETAP DZIAŁALNOŚCI 
Z PERSPEKTYWY CZASU, CO BYŁO 
NAJWAŻNIEJSZE W PROCESIE 
ROZBUDOWY FIRMY?
M.R: Inwestowanie w sprzęt, wyposaże-

SIECI SERWISOWE

Zakład Naprawy Pojazdów 
Ciężarowych Mirosław Różycki

Bohaterów Warszawy 9
75-211 Koszalin

tel. 94 341 18 13
tel. 603 899 509
tel. 693 343 158
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nie i infrastrukturę jest bardzo ważne, 
ale chciałbym podkreślić, że istotą tego 
przedsięwzięcia są i zawsze byli przede 
wszystkim ludzie, którzy wraz ze mną 
przyszli z poprzedniej firmy. Oczywiście 
przez te 30 lat niektórzy pracownicy odeszli, 
a zatrudnieni zostali nowi, ale trzon firmy 
pozostał niezmieniony.

CO SIĘ ZMIENIŁO NA RYNKU PRZEZ 
TE LATA? CZY DOSTRZEGAJĄ PANOWIE 
JAKIEŚ ZNACZĄCE RÓŻNICE?
M.R: Teraz dostępność części jest niepo-
równywalnie większa niż w latach np. 90. 
Środki komunikacji też są zupełnie inne 
niż w tamtych latach. Kiedy rozpoczyna-
łem działalność, nie było telefonów komór-
kowych, więc trudniej było wszystko zor-
ganizować. Nie istniały u nas lokalnie duże 
hurtownie czy sklepy z częściami. Nasz 
pracownik zajmujący się zaopatrzeniem 
musiał jechać z listą części „w Polskę” i ni-
gdy nie było wiadomo, co uda mu się kupić. 
Na rynku były duże braki, np. w akumu-
latorach, w oponach. Sukcesem było zor-
ganizowanie niektórych części. Dzisiaj są 
zupełnie inne czasy – zamawiamy i rano 
towar jest dostępny. Najbliższą filię Inter 
Cars odwiedzamy nawet kilka razy dzien-
nie i bez problemu otrzymujemy zamówio-
ny towar. Druga sprawa to zupełnie inne 
technologie, które występują w dzisiejszych 
pojazdach. Kiedyś wystarczała raz zdobyta 
wiedza, doświadczenie pracownika i pod-
stawowe narzędzia, a teraz niestety, bez 
odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, 
ciągłego doszkalania i podnoszenia wiedzy 
pracowników, naprawa aut staje się prak-
tycznie niemożliwa.

A JAK WYGLĄDA TU, W KOSZALINIE, 
W PAŃSTWA OKOLICY, TEMAT 
KONKURENCJI ZE STRONY INNYCH 
SERWISÓW?
M.R: Przez wszystkie te lata zawsze 
mieliśmy konkurencję. Istnieją w okolicy 
również inne serwisy pojazdów 
ciężarowych. Te firmy, które widziały 
potrzebę rozwoju i inwestowały, poszły 
do przodu i zyskały na tym, a u innych 
nastąpiła stagnacja. W obecnych czasach 
oznacza ona tak naprawdę nie tylko 
pozostanie w miejscu, ale wręcz cofanie się.
 
SKĄD NAJCZĘŚCIEJ POCHODZĄ 
PAŃSTWA KLIENCI? MACIE JAKIEŚ 
SPRAWDZONE SPOSOBY NA 
POZYSKIWANIE ICH?
KRZYSZTOF RÓŻYCKI: Na liczbę klientów 
obecnie nie narzekamy. Nasi klienci 
to zarówno duże firmy, jak np. Zakład 
Energetyczny czy Poczta Polska, jak 

również klienci indywidualni. 
Wielu z nich to klienci lokalni, np. flotowi, 
ale też bardzo dużo osób przyjeżdża do 
nas z polecenia. Zdarzają się również tzw. 
„klienci z trasy” z awarią, bo mamy bardzo 
korzystną lokalizację przy głównej obwod-
nicy Koszalina. Sprawdza się też wizytówka 
w Google, która również sprowadza nam 
sporo klientów do serwisu.
CZY KORZYSTACIE Z PROGRAMU 

FLOTOWEGO OFEROWANEGO PRZEZ 
INTER CARS DLA WARSZTATÓW 
OBSŁUGUJĄCYCH POJAZDY 
CIĘŻAROWE?
K.R: Tak, oczywiście. Współpracujemy na 
tym polu z Inter Cars. Często przysyłane 
są do nas np. samochody dostawcze, 
które obsługujemy u nas na równi 
z samochodami ciężarowymi.
POSIADACIE USŁUGĘ SERWISU 

MOBILNEGO. JAK TO U PAŃSTWA 
DZIAŁA? CZY TO SIĘ SPRAWDZA?
K.R: Mamy w pełni wyposażony serwis 
mobilny, który jest przygotowany do 
napraw w terenie. Czasami jednak zdarzają 
się sytuacje, że musimy ściągnąć auto 
do nas do warsztatu i wtedy naprawa 
w trasie wykonywana jest doraźnie, tak 
aby samochód mógł do nas dojechać. 
Mamy też drugi mniejszy samochód, który 

wykorzystujemy w sytuacjach, gdy mamy 
dwa jednoczesne wezwania z trasy, bo takie 
sytuacje również czasami mają miejsce.

A JAK WYGLĄDA SYTUACJA 
Z PRACOWNIKAMI? OBECNIE STANOWI 
TO BOLĄCZKĘ WIELU SERWISÓW 
SAMOCHODOWYCH.
K.R: Zatrudniamy obecnie 15 pracowników, 
licząc razem z administracją. Jest to 
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raczej stała grupa. Nie mamy dużej rotacji. 
Jednakże widzimy, że obecnie na rynku 
jest wyraźnie zauważalny niedobór 
mechaników – zwłaszcza w segmencie 
pojazdów ciężarowych. Niewielu młodych 
ludzi chce się kształcić w tym zawodzie. 
Mamy np. dwóch elektryków i jesteśmy 
z nich bardzo zadowoleni, ale nie widzimy 
nikogo młodego, kogo moglibyśmy przy-
uczyć do tego zawodu w najbliższej przy-
szłości. Niestety, wielu młodych zdolnych 
pracowników wyjeżdża. 

CZY ROZWAŻALIŚCIE MOŻE 
WSPÓŁPRACĘ W TYM ZAKRESIE 
Z LOKALNYMI SZKOŁAMI 
ZAWODOWYMI?
M.R: To jest bardzo dobry pomysł i już od 
jakiegoś czasu rozważamy tę opcję. Mamy 
nadzieję, że kształcąc uczniów podczas 
praktyk zawodowych, uda nam się wyłowić 
chociaż kilka „perełek”, czyli zdolnych 
i zainteresowanych dalszym rozwojem 
w naszym serwisie.
Mamy również pracownika, który kilka lat 
temu otrzymał kontakt do nas z urzędu pra-
cy i pracuje do dzisiaj, a my jesteśmy z niego 
bardzo zadowoleni. 

JAKIE BYŁY POCZĄTKI WSPÓŁPRACY 
Z SIECIĄ Q-SERVICE TRUCK? KTO BYŁ 
POMYSŁODAWCĄ?
K.R: Od dawna kupujemy części w Inter 
Cars, który jest naszym głównym źródłem 
zaopatrzenia. To właśnie Inter Cars jako 
pierwszy wyszedł z propozycją dołączenia 
nas do sieci Q-Service Truck. Musieliśmy 
oczywiście dostosować niektóre rzeczy, 

aby spełnić wymogi jakościowe sieci, ale 
udało się nam to osiągnąć bez większych 
trudności. Dzięki temu jesteśmy w sieci od 
połowy zeszłego roku.

JAKIE POTENCJALNE 
KORZYŚCI WIDZICIE PANOWIE 
Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI 
Q-SERVICE TRUCK?
K.R I M.R: Przynależność do takiej sieci jak 
Q-Service Truck zapewnia firmie większą 
rozpoznawalność oraz prestiż na rynku. 
Widzimy tu również realne możliwości 
rozwoju oraz skuteczną pomoc w postaci 
profesjonalnego doradztwa, wsparcia 
technicznego, bogatej oferty szkoleniowej 
dla pracowników oraz promocji firmy. 
K.R: Bardzo cenimy sobie również moż-
liwość wymiany doświadczeń z innymi 
członkami sieci. Podczas ostatniego spotka-
nia sieciowego dużo rozmawiałem z innymi 
właścicielami serwisów. Wymienialiśmy 
się wiedzą, poglądami i często wspólnie 
dochodziliśmy do pewnych wniosków 
i rozwiązań. To bardzo istotne, aby móc 
porozmawiać z ludźmi, którzy mierzą się na 
co dzień z tymi samymi wyzwaniami. 

JAKIE SĄ OBECNIE NAJWIĘKSZE 
WYZWANIA DLA SERWISÓW 
CIĘŻAROWYCH?
K.R: Myślę, że dobrzy pracownicy są tym, 
bez czego firma nie może funkcjonować. 
Drugi temat to szkolenia, ale jeśli 
pracownik jest chętny do pracy i chce się 
rozwijać, to my ze swojej strony również 
będziemy w takiego człowieka inwestować 
i umożliwiać mu dalsze kształcenie się.

Z JAKICH SZKOLEŃ KORZYSTAJĄ 
PAŃSTWA PRACOWNICY?
K.R: Kształcimy pracowników na 
szkoleniach organizowanych przez Inter 
Cars. Podczas pandemii były to w dużej 
części szkolenia online, ale liczymy na 
to, że niedługo będą odbywały się one 
stacjonarnie. Najbardziej pożądana przez 
nas tematyka szkoleń to pneumatyka, 
elektryka oraz układy zasilania.

JAK PANOWIE OCENIACIE 
WSPÓŁPRACĘ Z INTER CARS?
M.R: Części zamawiamy w najbliższej 
filii Inter Cars. Mamy blisko, więc po 
odbiór jedziemy sami i to czasami nawet 
kilkanaście razy dziennie.
K.R: W Inter Cars podobają nam się również 
rozwiązania informatyczne, jak np. Inter 
Cars e-Catalog. Do niedawna korzystaliśmy 
z Katalogu Online, ale zauważyliśmy, że 
nowy e-Catalog jest dużo łatwiejszy w ob-
słudze i bardziej funkcjonalny. Wiele rzeczy 
jest w nim ułożonych bardziej przejrzyście 
i intuicyjnie. Nawet nowy pracownik szybko 
jest w stanie nauczyć się wyszukiwać i za-
mawiać produkty. 
Pomocne w codziennym funkcjonowaniu 
są też regularne informacje mailowe, które 
otrzymujemy z Inter Cars. Czasami są to 
ciekawostki lub jakieś szybkie wskazówki, 
które ułatwiają naszą pracę.

NAJWAŻNIEJSZA RADA DLA 
INNYCH WŁAŚCICIELI SERWISÓW 
CIĘŻAROWYCH?
K.R: Trzeba bardzo dbać o pracowników. 
Sprzęt można w miarę łatwo kupić, 
wymienić na nowy, a ze znalezieniem 
dobrego i doświadczonego pracownika nie 
jest już tak łatwo. Nasza rada jest taka, żeby 
nie bać się inwestować w ludzi.

JAKIE SĄ PLANY ROZWOJU FIRMY NA 
NAJBLIŻSZE LATA?
M.R: Ostatnia nasza inwestycja 
w infrastrukturę miała miejsce 4 lata temu. 
Zbudowaliśmy dodatkową halę, założyliśmy 
instalację fotowoltaiczną celem obniżenia 
kosztów eksploatacji, utwardziliśmy plac 
wokół firmy, odnowiliśmy halę główną 
i pomieszczenia socjalno-biurowe. Nie 
mamy już niestety miejsca na placu na 
dalszą rozbudowę infrastruktury. Skupiamy 
się więc na modernizacji tych hal, które 
mamy i na inwestowaniu w wyposażenie, 
sprzęt oraz ludzi.
Dziękuję za rozmowę i życzę, aby udało się 
Panom zrealizować wszystkie plany.
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– WIĘCEJ NIŻ SIEĆ!

Q-Service Truck to inicjatywa powołana 
do życia przez Inter Cars ponad dwie de-
kady temu. Zrzesza ona najlepsze serwisy 
pojazdów użytkowych, których znakiem 
firmowym jest profesjonalizm, zaangażo-
wanie w pomoc klientom i ich najwyższa 
obsługa. Wielomarkowość warsztatów 
przekłada się na możliwość naprawy 
praktycznie wszystkich marek pojazdów 
ciężarowych, a także autobusów, maszyn 
rolniczych i przemysłowych.
Klienci, decydujący się na obsługę ser-
wisową swoich pojazdów w warsztatach 
należących do Q-Service Truck, mogą 
liczyć na wiele korzyści i udogodnień. 
Organizacja od lat bowiem buduje swoją 
markę na polskim i europejskim rynku, 
a tym, co wyróżnia ją na tle konkurencji 
jest m.in.:
• Profesjonalizm i doświadczenie 

– ponad 20 lat działalności to nie-
zliczone ilości skomplikowanych 
i specjalistycznych napraw. Zaufało 
nam tysiące zadowolonych klientów.

• Szybkość i najwyższa jakość na-

praw – cenimy swój czas, ale przede 
wszystkim dbamy o komfort klienta, 
który zostawia pojazd w naszych 
warsztatach. Wiemy, że „czas to pie-
niądz”, dlatego dokładamy wszelkich 
starań, aby naprawy przeprowadzo-
ne zostały najszybciej, jak to możli-
we. Zawsze jednak jakość stawiamy 
na pierwszym miejscu. To właśnie 
wysoki poziom napraw jest symbo-
lem naszej sieci – quality, a znak „Q” 
od zawsze zawarty jest w logo orga-
nizacji.

• Autoryzacje producentów – rozwój 
technologii w pojazdach ciężaro-
wych wymaga nie tylko dostępu do 
coraz bardziej specjalistycznych 
narzędzi, ale także do informacji 
technicznej, bez której naprawa jest 
niemożliwa. Dzięki autoryzacjom 
producentów części zamiennych, 
serwisy Q-Service Truck posiadają 
wiedzę umożliwiającą naprawę 
praktycznie każdego pojazdu użyt-
kowego. Wszystkie prace wykonu-

jemy w technologii zgodnej ze stan-
dardami producentów.

• Naprawy wszystkich marek – wielo-
markowość naprawianych pojazdów 
to jedna z naszych przewag nad 
serwisami autoryzowanymi ASO. 
Różnorodność sieci sprawia, że choć 
warsztaty specjalizują się w wybra-
nych markach, razem – jako całość 
– potrafimy naprawić pojazd każde-
go producenta.

• Mobilność – możliwość naprawy 
niewielkiej awarii w trasie to zaleta, 
którą doceniają wszyscy właściciele 
firm transportowych. Unieruchomio-
ny pojazd to nie tylko straty finan-
sowe, ale również i wizerunkowe dla 
przedsiębiorstwa. W Q-Service Truck 
większość serwisów oferuje swoim 
klientom usługę naprawy mobilnej.

• Gwarancja sieciowa - na każdą 
wykonaną usługę klient otrzymuje 
gwarancję sieciową. Co to oznacza 
w praktyce? Że gwarancja będzie 
respektowana nie tylko w warsz-

DZIAŁAJĄCA NA RYNKU OD PONAD DWUDZIESTU LAT SIEĆ NIEZALEŻNYCH SERWISÓW 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH, Q-SERVICE TRUCK, TO ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ PODOBNE 
ROZWIĄZANIA NA RYNKU. TO NIE TYLKO ZBIÓR NAJLEPSZYCH SERWISÓW, 
ALE TEŻ CODZIENNE WSPARCIE I POMOC LUDZI, KTÓRZY CZĘSTO SĄ PRZYJACIÓŁMI 
TAKŻE W ŻYCIU PRYWATNYM.

Q-SERVICE TRUCK 
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tacie, w którym wykonana została 
naprawa, ale w każdym serwisie 
należącym do Q-Service Truck. Na-
wet w przypadku awarii na trasie, 
bez obaw można serwisować swój 
pojazd w odległym zakątku Polski, 
w przypadku reklamacji można 
bowiem zgłosić ją w każdym dowol-
nym serwisie sieciowym.

• Pewność części zamiennych od 
czołowych producentów – o jakość 
części zamiennych, z którymi pra-
cują nasze serwisy dba Inter Cars, 
branżowy lider, mający w swojej 
ofercie asortyment wszystkich naj-
ważniejszych dostawców. To gwa-
rancja najwyższej jakości produktów 
montowanych podczas każdej na-
prawy w serwisie.

• Doradztwo i wsparcie ekspertów 
– praca naszych serwisów nie 
kończy się wyłącznie na naprawie 
pojazdu. Każdy klient dodatkowo 
może liczyć na fachowe doradztwo 
w sprawie diagnostyki oraz wsparcie 

specjalistów. Przeszkolona kadra 
mechaników, którą mogą pochwalić 
się wszystkie serwisy zrzeszone 
w Q-Service Truck, chętnie dzieli się 
swoją wiedzą i wspiera w każdym 
temacie związanym z naprawami 
pojazdów użytkowych

• Kontrola jakości – troska o satys-
fakcję klienta to nasz cel nadrzędny. 
Aby mieć pewność co do poziomu 
świadczonych usług, przeprowadza-
my audyty wewnętrzne i zewnętrz-
ne, które cyklicznie przechodzić 
muszą wszystkie nasze serwisy. Po-
zwala nam to na utrzymanie wyso-
kiego poziomu świadczonych usług 
i jednocześnie gwarantuje wspólne 
standardy napraw oraz obsługi 
klienta dla wszystkich członków 
sieci. Wybierając usługę serwisową 
z Q-Service Truck masz pewność, że 
Twój pojazd trafił w najlepsze ręce!

• Ogólnopolski program napraw floto-
wych – przekazując swój pojazd pod 
obsługę serwisową klient otrzymuje 

możliwość serwisowania go w prawie 
100 warsztatach w Polsce w zakresie 
mechaniki oraz opon. Program gwa-
rantuje jedną stawkę na obsługę oraz 
dostęp do infolinii 24h.

Obecnie sieć Q-Service Truck to 80 ser-
wisów pojazdów ciężarowych w Polsce 
i ponad 110 warsztatów w Europie – na 
Ukrainie, Węgrzech, w Rumunii, Cze-
chach, Słowacji oraz na Litwie i Łotwie. 
W perspektywie kilku najbliższych mie-
sięcy do sieci dołączą również serwisy 
z Bułgarii i Chorwacji, co zagwarantuje 
bardziej kompleksową obsługę klientów 
nie tylko w Polsce, ale także w Europie. 
Sieć rozwija się niezwykle dynamicznie, 
a co najważniejsze – jest to głównie roz-
wój jakościowy, wszystkie nowo przyjmo-
wane serwisy spełniają bowiem najbar-
dziej wymagające normy audytowe.
Sieć Q-Service Truck to najwyższa jakość 
świadczonych usług, a także inicjatywa 
idealnie wpisująca się w hasło „Razem 
tworzymy, wspieramy, dostarczamy” 
– tworzymy bowiem największą nieza-
leżną organizację tego typu, wspieramy 
klientów szukających najlepszych roz-
wiązań i dostarczamy warsztatom wie-
dzę oraz narzędzia niezbędne do budo-
wania wysokojakościowego biznesu.
Jesteś właścicielem serwisu pojazdów 
ciężarowych i chciałbyś dołączyć do Q-
-Service Truck? Sprawdź pakiet korzyści, 
które zyskasz, decydując się na taki ruch. 

Od ponad dwóch lat Q-Service Truck 
jest również wyłącznym importerem 
pojazdów Ford Trucks w Polsce. Sieć 
zbudowała struktury dealerskie właśnie 
w oparciu o własną organizację. Obecnie 
to dziewięć serwisów zlokalizowanych 
w różnych miejscach Polski, będących 
punktami dealerskimi oraz jeden punkt 
serwisowy.
Sieć Ford Trucks rozwija się harmonijnie 
i obecnie całkowicie pokrywa zapo-
trzebowanie na produkty marki. Także 
sprzedażowo spółka realizuje postawio-
ne przed nią cele – rok do roku sprzeda-
wanych jest coraz więcej pojazdów Ford 
Trucks, a co szczególnie ważne, klienci, 
którzy zakupili nowe ciągniki siodłowe, 
chętnie wracają po kolejne. Obecnie 
firma dystrybuuje na polskim rynku 
głównie pojazdy Ford F-MAX, od tego 
roku poszerzyła jednak ofertę o modele 
budowlane.
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Q-SERVICE TRUCK 

ODWIEDŹ NAS 
NA FACEBOOKU

www.facebook.com/qservicetruck

SIECI SERWISOWE

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? ODWIEDŹ 
NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 
Q-SERVICE TRUCK!
  WWW.QSERVICETRUCK.EU/PL
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W GRUDNIU 2021 ROKU SIEĆ SERWISOWA FORD TRUCKS 
POWIĘKSZYŁA SIĘ O KOLEJNY PUNKT SERWISOWY. NOWYM 
WARSZTATEM, KTÓRY DOŁĄCZYŁ DO SPOŁECZNOŚCI 
JEST GROMEK TRUCK SERVICE (Q-SERVICE TRUCK) 
Z WOLI ZAMBRZYCKIEJ. SERWIS TEN JUŻ WCZEŚNIEJ BYŁ 
AUTORYZOWANYM DEALEREM ISUZU, TERAZ POSZERZYŁ 
ZAKRES KOMPETENCJI O KOLEJNĄ AUTORYZACJĘ 
PRODUCENCKĄ.

FORD TRUCKS 
POLSKA 

FORD TRUCKS

Gromek Truck Service to jeden z naj-
prężniej działających serwisów w swoim 
regionie. Firma powstała w 1989 roku 
i choć początkowo zajmowała się wy-
łącznie naprawami ciągników i maszyn 
rolniczych, szybko zaczęła pozyskiwać 
klientów z rynku stricte ciężarowe-
go. Kolejnym krokiem w rozwoju było 
świadczenie usług w zakresie kontroli 

pojazdów, a w 2006 roku serwis został 
członkiem największej sieci niezależ-
nych warsztatów pojazdów ciężarowych 
Q-Service Truck. 
Serwis posiada kilkanaście autoryzacji, 
m.in. Wabco, Jost, Haldex, Knorr-Bremse 
czy Feber, a także Isuzu, na rzecz które-
go świadczy nie tylko usługi serwisowe, 
ale i dealerskie. Kolejny krokiem w roz-

woju jest następna autoryzacja produ-
cencka, Ford Trucks. 
- Przystąpienie do sieci serwisowej 
Ford Trucks Polska to ogromna korzyść 
dla warsztatu. Ruch ten pozwoli nam 
pozyskać nie tylko samą autoryzację, 
ale i otworzy szerzej drzwi na klientów, 
a także umożliwi odkrycie nie do końca 
znanych jeszcze w naszym kraju obsza-
rów technologicznych – mówi Mateusz 
Gromek, właściciel Gromek Truck Servi-
ce - To również duża wartość dodana dla 
moich pracowników, którzy mają szansę 
zdobyć tak wiedzę na temat nowej mar-
ki, jak i technologii, które są przez nią 
wdrażane.
Zalety płynące z podpisania umowy są 
obopólne, na pozyskaniu wiarygodne-

TRUCKS

NOWY PUNKT SERWISOWY

NA PODLASIU

28



TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

FORD TRUCKS 
POLSKA 

FORD TRUCKS

go partnera z ugruntowaną w regionie 
renomą zależało również przedstawicie-
lom Ford Truck Polska. Jak mówi Prezes 
Zarządu Q-Service Truck i Dyrektor Han-
dlowy Inter Cars, Sławomir Rybarczyk: 
- Gromek Truck Service to nasz wielo-
letni partner, cieszący się dobrą opinią 
i uznaniem klientów, dlatego włączenie 
go w struktury sieci Ford Trucks Polska 
było naturalnym procesem rozwoju 
zarówno serwisu, jak i naszej organiza-
cji. Warsztat położony jest w znakomitej 
lokalizacji, co również nie było dla nas 
bez znaczenia. Tym, co w największej 
mierze warunkowało dołączenie do sie-
ci, są jednak bardzo pozytywne opinie 
o serwisie. Pan Mateusz ma znakomite 
relacje z klientami, świetnie zna branżę 

transportową na Podlasiu, a jego udział 
w sieci na pewno przyniesie korzyści 
każdej ze stron. 
Podpisując umowę z kolejnym punk-
tem w Polsce, sieć Ford Trucks wdraża 
w życie strategię rozwoju, którą obrała 
od początku swojej obecności w naszym 
kraju. Koncept konsekwentnie poszerza 
się o następne obszary i kompetencje, 
zagęszczając swoją obecność tak z no-
wymi punktami dealerskimi, jak i ser-
wisowymi, zagospodarowując kolejne 
punkty na mapie kraju. - Cieszymy się, 
że dzięki współpracy z Gromek Truck 
Service będziemy jeszcze bliżej klientów 
na Podlasiu, cały czas podejmujemy 
też kolejne kroki do zagęszczenia siatki 
kolejnych lokalizacji – dodaje Sławomir 

Rybarczyk. – Intensyfikujemy działania 
w poszukiwaniu nowych partnerów, 
wkrótce dołączy do nas nowy dealer 
w okolicach Rzeszowa, prowadzimy tak-
że zaawansowane rozmowy z podmio-
tami w okolicach Poznania. W stolicy 
Wielkopolski otworzyliśmy już zresztą 
punkt sprzedażowy, a za obszar ten od-
powiada dedykowana osoba, wspierają-
ca klientów i pomagająca im przejść cały 
proces zamówieniowo-zakupowy. 
- Współpraca z Inter Cars zawsze ukła-
dała nam się właściwie, więc wejście 
w kolejny projekt Spółki było natural-
nym poszerzeniem dotychczasowych 
kompetencji – mówił podczas podpisa-
nia umowy Mateusz Gromek. 
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ROK 2021 BYŁ TRUDNY 
ZARÓWNO ZE 
WZGLĘDU NA WCIĄŻ 
PANUJĄCĄ PANDEMIĘ, 
JAK I OGRANICZONĄ 
DOSTĘPNOŚĆ PODZESPOŁÓW 
NIEZBĘDNYCH DO 
PRODUKCJI NACZEP. 
POMIMO PROBLEMÓW, 
FEBER WYPRODUKOWAŁ 
450 POJAZDÓW ORAZ 
WPROWADZIŁ KILKA 
NOWOŚCI. 

CO NOWEGO W OFERCIE

SYSTEM MYCIA NACZEPY 
Od pewnego czasu Feber posiada w swo-
jej ofercie system mycia naczepy. Jest to 
aluminiowy zbiornik na wodę z zawo-
rami: umożliwiającym swobodne jego 
napełnienie oraz kulowym dającym 
możliwość podłączenia węża ogrodowe-
go (opcjonalnie jest możliwość doposa-
żenia w wąż ogrodowy ze zwijaczem), 
a całość jest zasilana sprężonym powie-
trzem z układu pneumatycznego nacze-
py. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca 
może zawsze, kiedy jest to niezbędne, 
umyć cały pojazd lub np. tylko wnętrze 
muldy po rozładunku węgla i jechać na 
załadunek płodów rolnych. System my-
cia to doskonała alternatywa dla myjni 
samochodowych, szczególnie poza 
granicami naszego kraju gdzie umycie 
naczepy słono kosztuje.

PODKŁAD CYNKOWY
Podkład cynkowy to rozwiązanie od 
lat stosowane przez firmę Feber na ry-
nek skandynawski oraz w pojazdach 
przeznaczonych do transportu mleka. 
Od niedawna jest również dostępny dla 
klientów, którzy decydują się na zakup 
naczepy wywrotki z ramą stalową. Dzię-
ki wzbogaceniu podkładu epoksydowego 
w drobinki cynku (ok. 45%) rama nacze-
py jest jeszcze bardziej odporna m.in. na 
warunki atmosferyczne, co dodatkowo 
wydłuża jej żywotność. 

HYDRAULICZNIE OTWIERANE 
DRZWI W NACZEPACH 
DO TRANSPORTU ZŁOMU
Hydraulicznie otwierane drzwi w nacze-
pach do transportu złomu dają kierowcy 
możliwość odblokowania, otwarcia, 
zamknięcia i ponownego zablokowania 
drzwi przy użyciu hydraulicznego sys-
temu. Dzięki takiemu rozwiązaniu kie-
rowca nie musi wysiadać z kabiny aby 
dokonać rozładunku m.in. złomu.

HALF-PIPE ALUMINIOWY 40M3

Pierwsza tego typu naczepa została już 
wyprodukowana i jest od ponad pół roku 
użytkowana przez klienta. Klient posia-

da duże gospodarstwo rolne, a zakupio-
na wywrotka będzie mu służyła przede 
wszystkim na potrzeby własne do trans-
portu płodów rolnych. Pojazd będzie 
również wykorzystywany zarobkowo 
do transportu kruszywa z pobliskiej 
żwirowni. Po dokładnej analizie ładun-
ków jakie ma przewozić klient, Feber 
zaproponował naczepę z aluminiową 
skrzynią typu half-pipe z klapą piono-
wą i otworem zbożowym oraz podłogę 
grubości 10mm. Tego typu rozwiązanie 
idealnie zaspokoi potrzeby, łącząc ze 
sobą niską wagę (5650 kg), wytrzyma-
łość (podłoga 10 mm) oraz optymalną 
kubaturę (40 m3). Pozostałe podzespoły 
to m.in. rama stalowa Strenx, osie Jost 
Weightmaster, układ pneumatyczny 
Knorr - Bremse oraz opony Continental 
Hybrid HT3. 

NACZEPA LEGRAS Z LŻEJSZĄ PODŁOGĄ 
Feber sp. z o.o. jest wyłącznym przedsta-
wicielem na Polskę firmy Legras, fran-
cuskiego producenta naczep z ruchomą 
podłogą. Jako jedyny na rynku stosuje 
w standardzie nachodzące na siebie pa-
nele podłogowe typ 10 (7 mm góra, 3 mm 
dół), które dają możliwość transportu 
najdrobniejszych frakcji materiałów np. 
rzepaku. Dodatkowe pionowe wzmoc-
nienie paneli pozwala na poruszanie się 
po nich wózkiem widłowym o masie do 
9 ton. Taka specyfikacja naczepy spra-
wia, że ruchome podłogi firmy Feber są 
zdecydowanie najbardziej uniwersalny-
mi pojazdami tej klasy dostępnymi na 
rynku. 
Od lipca 2021 w ofercie Feber pojawiła 
się nowość, podłoga typ 7 (5 mm góra, 
2 mm dół), która jest lżejsza od podłogi 

typ 10 o ponad 200 kg. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, naczepa 91 m3 z aluminio-
wymi felgami i aluminiowymi zbiorni-
kami powietrza waży ok. 7600 kg.

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
Od ponad dwóch lat wspólnie z Europej-
skim Funduszem Leasingowym propo-
nujemy naszym klientom leasing fa-
bryczny na preferencyjnych warunkach. 
Dodatkowym plusem jest fakt, że wszel-
kie formalności przeprowadza Biuro Ob-
sługi Klienta Feber oraz Regionalni Ma-
nagerowie Sprzedaży. Od stycznia 2021 
roku mamy w ofercie finansowej nowy 
produkt. Pożyczka dla przedsiębiorców 
jako alternatywa dla Leasingu. Pożyczka 
umożliwia sfinansowanie inwestycji bez 
ponoszenia wkładu własnego. Stajesz się 
właścicielem finansowanego przedmio-
tu od początku trwania umowy, dzięki 
czemu możesz dokonywać na bieżąco 
odpisów amortyzacyjnych. 

FEBER

ZALETY
• decyzja „od ręki”
• nawet do 500 tys. zł netto
• od 0% wkładu własnego
• zwiększenie kosztów uzyskania przychodu 

o amortyzację zakupionego produktu
• możliwość finansowania VAT

WARUNKI FINANSOWANIA
• Okres finansowania - aż do 9 lat 

(w zależności od rodzaju sprzętu)
• Wkład własny - od 0%
• Waluta – PLN lub Euro
• Stopa procentowa - stała, zmienna
• Harmonogram - możliwość ustalenia 

elastycznego harmonogramu, 
dostosowanego do sezonowości 
przychodów

FEBER?
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA 
TEMAT PRODUKTU MOŻNA ZNALEŹĆ 
POD ADRESEM 
  NISSENS.COM/SHOWROOM 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PRODUKTY

NISSENS WPROWADZA DO OFERTY 
TURBOSPRĘŻARKI DO POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH 

Firma Nissens Automotive dodała 
ostatnio do swojej kategorii produktowej 
„Wydajność i Emisje” 16 nowych turbo-
sprężarek zaprojektowanych do pojaz-
dów ciężarowych i autobusów. Nowe 
referencje obejmują 240 numerów OE, co 
zapewnia pokrycie najpopularniejszych 
obecnie modeli samochodów cięża-
rowych, jeżdżących po europejskich 
drogach. Aby wyprodukować turbosprę-
żarki zgodne ze standardem „Genuine 
Nissens Quality” wykorzystano wie-
dzę zdobytą w ramach programu 
budowy turbosprężarek przezna-
czonych do samochodów osobo-
wych, którą połączono z wieloletnim 
doświadczeniem czołowego producenta 
części zamiennych do samochodów 
ciężarowych. 
Birger Strand, Turbo Business Manager 
w Nissens Automotive, rozwija myśl: 
– Rozumiemy ogromną wagę jakości, 
niezawodności i wydajności w pojazdach 
ciężarowych. Po tym, jak skutecznie 
rozwinęliśmy turbosprężarki do sa-
mochodów osobowych i dostawczych 
czujemy, że jesteśmy na dobrej pozycji do 
dalszego rozwijania oferty tych zaawan-
sowanych podzespołów silnikowych, 
z myślą o bardzo wymagającym rynku 
samochodów ciężarowych. Doświad-
czenie, które zdobyliśmy przy produkcji 
części układów chłodzenia i klimatyzacji 
do samochodów ciężarowych, jak i nasza 
w pełni dojrzała i unikalna wiedza na 
temat turbosprężarek do samochodów 
osobowych, pozwoliły sięgnąć nam 
wyżej i zrobić kolejny krok w kategorii 
turbosprężarek. Wprowadzając do oferty 
Nissens turbosprężarki do pojazdów cię-
żarowych, zamierzamy dostarczyć jedne 
z najwydajniejszych produktów na rynku 
części zamiennych w segmencie pojaz-
dów ciężarowych – wysoce konkurencyj-
ne rozwiązania z zakresu turbosprężarek 
dla naszych klientów.

WYSOKIE NORMY JAKOŚCIOWE 
Na przestrzeni lat firma Nissens roz-
wijała koncepcję Najwyższej Jakości 
Nissens (ang. Genuine Nissens Quality). 
Zasadniczo skupia się ona na podnosze-
niu standardów, mających zastosowanie 
do produktów przeznaczonych na rynek 
części zamiennych. Uwzględniając 
doświadczenie firmy, nie tylko jako pro-
ducenta podzespołów klasy premium, 
dysponującego własnym zaawansowa-
nym działem projektowania w połącze-
niu z możliwościami przeprowadzania 
testów i walidacji, lecz również jako 
jednego z nielicznych producentów na 
rynek części zamiennych, którzy zdobyli 
certyfikat jakościowy „Ford Q1”, firma 
Nissens od samego początku była w sta-
nie poradzić sobie z projektem turbo-
sprężarek do pojazdów ciężarowych.
Christian Germain Rosendahl, Product 
Manager, Efficiency & Emission w Nis-
sens Automotive, mówi: - Opracowa-
liśmy unikalny produkt, koncentrując 
się na zaprojektowaniu od podstaw we-

W 2018 ROKU DUŃSKI PRODUCENT WDROŻYŁ NA RYNEK SWOJE PIERWSZE 
TURBOSPRĘŻARKI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. OD TEGO CZASU NASTĄPIŁ 
DYNAMICZNY ROZWÓJ OFEROWANEJ PALETY TURBOSPRĘŻAREK NISSENS. KOLEJNYM 
NATURALNYM KROKIEM NA DRODZE ROZWOJU FIRMY ZE 100-LETNIĄ TRADYCJĄ STAŁO 
SIĘ WPROWADZENIE DO OFERTY TURBOSPRĘŻAREK DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. 
POCZĄTKOWA OFERTA OBEJMUJE 240 NUMERÓW OE.

wnętrznych części turbosprężarek oraz 
na zwróceniu uwagi na każdy szczegół. 
Nasze turbosprężarki są wyśmienitymi 
zamiennikami części OE. Oznacza to, 
że moc, zużycie paliwa i poziom emisji 
samochodu ciężarowego z zamontowa-
ną turbosprężarką Nissens nie ulegną 
zmianie. Nasza turbosprężarka jest nie-
odzowna dla wszystkich flot samocho-
dów ciężarowych, jest łatwa w montażu, 
wydajna i trwała.
Turbosprężarki Nissens zostały dokład-
nie przetestowane i skalibrowane, tak 
aby zapewnić optymalne doładowanie 
w celu uzyskania możliwie najlepszych 
osiągów silnika i jednocześnie oszczęd-
ności w zużyciu paliwa. Pakowane są ze 
szczególną uwagą, a wszystkie niezbęd-
ne części, takie jak uszczelki albo śruby, 
zawarte są od razu w kartonie, w kom-
plecie z nową turbosprężarką.
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Turbosprężarki do aut ciężarowych dostępne w sieci sprzedaży Inter Cars,  
przykładowe referencje: 
NIS 93337 - MAN TGA, MAN TGX, MAN TGS, D2066LF / D2866LF
NIS 93301 - SCANIA 4, SCANIA P-G-R-T, DC11 / DC12
NIS 93303 - VOLVO FH, VOLVO FM, D13A.
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Części ZF do pojazdów użytkowych odzna-
czają się znakomitymi parametrami pracy, 
bezpieczeństwa oraz trwałości, dzięki boga-
temu doświadczeniu koncernu w zakresie 
znajomości materiałów oraz procesów ich 
produkcji.
Należąca do portfolio ZF Aftermarket mar-
ka TRW dostarcza części zamienne wyróż-
niające się jakością charakterystyczną dla 
części pierwszomontażowych (OE).
Znaczącą część asortymentu marki TRW 
stanowią klocki hamulcowe. Części są 
projektowane i wykonywane zgodnie z su-
rowymi wymaganiami, jakie stawiane są 
częściom zamiennym do pojazdów ciężaro-
wych. Najwyższej jakości materiały cierne 
używane do produkcji gwarantują idealną 
mieszankę cierną. 
- Wiemy, jak istotną kwestią w zakresie 
eksploatacji pojazdów ciężarowych jest 
oferowany przez nie poziom bezpieczeń-
stwa, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy 
do jakości produkowanych części. Najwyż-
szej klasy specjaliści marki TRW od ponad 
100 lat pracują nad rozwojem oferty części 
do pojazdów ciężarowych– mówi ekspert 
marki TRW.

OPATENTOWANE 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
Chcąc zapewnić najwyższy poziom bezpie-
czeństwa pojazdu o znaczącej masie wła-
snej, należy zwrócić szczególną uwagę na 

jakość komponentów. W przekroju klocka 
hamulcowego można wymienić poszcze-
gólne elementy jego budowy: 
Płytka tylna utrzymuje klocek hamulcowy 
we właściwym położeniu względem tarczy 
hamulcowej, zapewniając równomierne 
rozłożenie siły nacisku siłownika na mate-
riał cierny i odpowiednie przeniesienie siły 
obwodowej. Płytka tylna marki TRW cha-
rakteryzuje się odpowiednią sztywnością 
oraz dokładnym wykonaniem, gwaran-
tującym właściwe poruszanie się klocka 
w prowadnicach. Konstrukcja obejmuje 
również opatentowaną budowę sworzni, 
których stożkowy kształt i umiejscowie-
nie pozwalają na lepsze połączenie płytki 
tylnej z materiałem ciernym. Zastosowanie 
takiego rozwiązania pozwoliło zwiększyć 
o ok. 30% siłę ścinającą, a tym samym za-
pewnić lepszą, konkurencyjną wydajność 
hamowania.
Materiał cierny ma bezpośrednią stycz-
ność z tarczą hamulcową. W konstrukcji 
klocków marki TRW do pojazdów cięża-
rowych nigdy nie stosuje się zmodyfiko-
wanego materiału wykorzystywanego 
w częściach do samochodów osobowych 
czy dostawczych, a wyłącznie specjalną 
mieszankę materiałów przeznaczonych do 
pojazdów ciężarowych stworzoną w trak-
cie wielu lat prac badawczych.  
Sprężyna dba o utrzymywanie prawidło-
wego położenia klocka oraz przeciwdzia-

łanie powstawaniu wibracji. W klockach 
TRW stosowane są sprężyny zaprojekto-
wane tak, by ułatwić pracę mechaników 
w trakcie montażu i demontażu elementów 
z zacisku, zapewniając przy tym odpo-
wiednią charakterystykę sprężystości.

WIELOETAPOWE BADANIE 
I ROZWÓJ KONSTRUKCJI
Wszystkie klocki przeznaczone do pojaz-
dów ciężarowych podlegają restrykcyjnemu 
testowaniu w testach dynamometrycznych 
i drogowych. Pierwsze rozpoczynają się 
w fazie opracowywania produktu i pozwa-
lają kontrolować siłę hamowania, zużycie 
oraz określenie podatności na zjawisko 
fadingu. Testy drogowe zaś umożliwiają 
kontrolę skuteczności hamulców przy wy-
sokiej temperaturze podczas serii testów 
prowadzonych przy temperaturze roboczej 
układu (100-500°C). Dodatkowo uzupełniane 
są próbą symulującą zjazd z góry, weryfiku-
jącą działanie hamulców.
- Każda część zamienna marki TRW prze-
znaczona do samochodów ciężarowych 
sprawdzana jest w ekstremalnych warun-
kach podczas testów laboratoryjnych, prób 
torowych oraz na drogach. Daje to pewność, 
że komponenty nie zawiodą nawet w naj-
trudniejszych warunkach. – dodaje Michał 
Głażewski, kierownik zespołu technicznego 
IAM ZF Aftermarket.

KLOCKI 
HAMULCOWE 

MARKI TRW 
DO POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH 

TO WAŻNA CZĘŚĆ 
ASORTYMENTU ZF 

AFTERMARKET 

JAKOŚĆ MA 
ZNACZENIE 
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Technologia Aquablade™ na rynku IAM
Aquablade™ to innowacyjne rozwiąza-
nie, które opiera się na precyzyjnym 
natrysku płynu na powierzchnię 
szyby pojazdu, uzyskiwanym dzię-
ki wkomponowaniu dysz spry-
skiwaczy w pióro wycieraczki. 
Wycieranie szyby jest szybsze 
i bardziej równomierne niż 
w przypadku tradycyj-
nych wycieraczek. Jego 
jakość nie jest też zależ-
na od prędkości jazdy. 
Sprawność wycieraczek 
Aquablade™ została 
potwierdzona w licznych testach, 

przeprowadzonych przez niemiecki 
Instytut Fraunhofera. Dowiedzio-
no tam, że Aquablade™ umożliwia 

szybszą o 0,315 s reakcję kierowcy 
niż w przypadku tradycyjnego 

rozwiązania. W praktyce 

oznacza to skrócenie drogi 
zatrzymania przy prędkości 
50 km/h o 4 metry, co odpo-

wiada szerokości przejścia dla pieszych. 
Technologia Aquablade™ zadebiutowała 
jako oryginalne wyposażenie samo-
chodów osobowych klasy premium. 
Z czasem zaczęła być stosowana także 
w innych typach pojazdów, a od niedaw-

na jest dostępna na rynku wtórnym, 
pod markami Valeo i SWF. Według 

obliczeń firmy Valeo, wycieraczki 
Aquablade™ są już obecne w po-

nad milionie pojazdów, poruszających 
się po europejskich drogach. 
Nowość w ofercie SWF Das Original 

Truck – Aquablade™ 
Po sukcesie na rynku samo-

chodów osobowych i autobusów, 
firma Valeo odniosła także sukces 

na rynku pojazdów ciężarowych. Od 
ponad roku wycieraczki w technologii 

Aquablade™ są montowane jako orginal-
ne wyposażenie pojazdów ciężarowych 
DAF XF, CF *. Wycieraczki te, 
pod marką SWF Das Orginal Truck są 
dostępne na rynku wtórnym juz od 
stycznia 2022 r.

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 Aquabla-

de™ nie tylko zapewniają błyskawiczne 
czyszczenie szyby i tym samym polep-
szanie widoczności dla kierowcy. Są tak-
że niezawodnym wsparciem dla syste-
mów bezpieczeństwa pojazdów. W przy-
padku 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.

TECHNOLOGIA AQUABLADE™ 
NA RYNKU WTÓRNYM 

PRODUKTY

I N N O V A T I O N

NOWOŚĆ!
*REF. 132580 - WYCIERACZKA W TECHNOLOGII AQUABLADE™
•  DŁUGOŚĆ 580 MM,
•  PAKOWANA POJEDYNCZO,
•  ZASTOSOWANIE: DAF XF, CF (01/2020->)
•  NUMERY OES 1542512, 1542514
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TECHNOLOGIA WYMIANY SPRZĘGŁA 
W NOWYCH ROZWIĄZANIACH 
UKŁADU NAPĘDOWEGO POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH
W KONSTRUKCJACH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH NASTĘPUJĄ 
CIĄGŁE ZMIANY, A Z TYM TAKŻE TECHNOLOGIA WYMIANY CZĘŚCI.

Zmiany te wprowadzają pewien ”strach” 
wśród niektórych pracowników zaplecza 
technicznego obsługi pojazdów. Spowo-
dowane to jest koniecznością uzyskania 
nowych informacji technicznych i do-
posażenia się w narzędzia. Narzędziem 
nowym w obsłudze układu napędowego 
jest przyrząd diagnostyczny, ale oprócz 
niego należy korzystać z multimetra 
i oscyloskopu.
Wprowadzenie zmian w układzie na-
pędowym, a konkretnie wprowadzenie 
zrobotyzowanych skrzyń biegów i sprzę-
gieł (w kabinie brak jest pedału sprzęgła, 
a zamiast lewarka zmiany biegów znaj-
duje się dźwignia wyboru trybu pracy), 
podyktowane jest ograniczeniem zuży-
cia paliwa i tym samym emisji spalin 
oraz odciążeniem pracy kierowcy. Za-
stosowanie manualnej skrzyni biegów 
(wysoka sprawność) z automatycznym 
doborem biegu i automatycznym stero-
waniem sprzęgłem ciernym realizuje 
powyższe założenia.
Połączenie komputera sterującego skrzy-
nią biegów i sprzęgłem z komputerem 
sterującym silnikiem, komputerem ABS 
i komputerem nawigacji satelitarnej oraz 
tempomatem, daje pełną automatyzację 
pracy układu napędowego. Informacje 
z mapy drogowej o zakrętach, wzniesie-
niach dają możliwość wcześniejszego 
doboru przełożenia o prawidłowej warto-
ści dla utrzymania prędkości obrotowej 
silnika w zakresie jak najbardziej ekono-
micznego zakresu pracy.

Do tak pracujących układów stosuje się 
części zoptymalizowane dla układów 
pracujących prawidłowo, tj. w zakresie 
tolerancji założonych konstrukcyjnie.
Dlatego podczas analizy uszkodzeń 
w elementach sprzęgła, należy dokład-
nie diagnozować zespoły, części współ-
pracujące. I tak pod kątem żywotności 
tłumika drgań skrętnych należy przyj-
rzeć się silnikowi, biorąc pod uwagę 
równomierność pracy, prawidłowe uru-
chamianie i gaszenie. 
Na prawidłowe przeniesienie momentu 
obrotowego i funkcjonowanie elemen-
tów sprzęgła oprócz silnika ma wpływ 
stan wałka sprzęgłowego, jego łożysk, 
luzów w układzie napędowym np. prze-
gubach kardana na wale napędowym. 
Jeśli chodzi o sterowanie sprzęgłem, 
na jego poprawną pracę ma wpływ stan 
układu pneumatycznego i w niektórych 
rozwiązaniach układu hydraulicznego. 
W układzie pneumatycznym ważne jest 
utrzymywanie prawidłowego ciśnienia, 
brak wody w magistrali, płynna praca 
siłowników sterujących sprzęgłem i wy-
borem biegów.
Tak jak pisaliśmy w poprzednich ar-
tykułach, podczas wymiany sprzęgła 
oprócz diagnostyki elementów wokół 
tego zespołu, należy zwrócić uwagę na 
ślady zużycia poszczególnych elemen-
tów składowych sprzęgła. Na tarczy 
sprzęgła zwracamy uwagę na stan pia-
sty, sprężyn tłumika drgań skrętnych, 
prawidłowość zużycia powierzchni 

okładzin ciernych. 
Natomiast na 
docisku należy 
zwrócić uwagę 
na powierzchnię 
końcówek sprę-
żyny talerzowej 
(głębokość wy-
tarcia), prawi-
dłowość zużycia 
powierzchni płyty 

dociskowej, na stan sprężyn stycznych 
(odkształcenie, pęknięcie), posadowienie 
sprężyny talerzowej względem korpusu 
(nitów). Łożysko oporowe oceniamy pod 
kątem luzu, głośnej pracy i wytarcia na 
powierzchni oporowej, współpracującej 
ze sprężyną talerzową.

Z powyższych, przedstawionych w tym 
artykule w dużym skrócie, nieprawidło-
wości zużycia możemy i powinniśmy 
zlokalizować ich przyczynę. Np. ze stanu 
końcówek sprężyny talerzowej i stanu 
powierzchni oporowej łożyska oporo-
wego możemy określić miejsca mające 
wpływ na ich uszkodzenie, 
tj. między innymi zużycie dźwigni 
sprzęgła w miejscu współpracującym 
z tłoczyskiem siłownika, stan końcówki 
tego tłoczyska, uszkodzeni łożysk dźwi-
gni sprzęgła (są to powody przedwcze-
snego uszkodzenia – głośnej pracy - ło-
żyska oporowego, przy przebiegu około 
700000 km, natomiast stan docisku 
i tarczy sprzęgła wskazuje na możliwość 
wykonania dużo większego przebiegu). 
Uszkodzenie elementów tłumika drgań 
skrętnych w tarczy sprzęgła wskazuje 1.

2.

3.
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na nierównomierność biegu silnika, 
przeładowywanie pojazdu, problemy 
w sterowaniu sprzęgłem (gwałtowne 
załączenia) itd.
Po prawidłowej weryfikacji części 
i ewentualnym usunięciu przyczyny 
nieprawidłowego zużycia należy do-
konać montażu zgodnie z technologią 
producenta pojazdu (używamy odpo-
wiednich narzędzi, przyrządów, stosując 
zalecane momenty dokręcenia). 

Ale ważną kwestią jest też dobór części, 
często w dobie dzisiejszych konstrukcji 
pojazdów możemy mieć np. sytuację, że 
tarcza sprzęgła posiada te sama gabary-
ty, ale ma inną sztywność sprężyn tłu-
mika drgań skrętnych i stosowana jest 
do tego samego silnika. Jednak silnik 
zastosowany np. do autobusu podmiej-
skiego i turystycznego może mieć inny 
rozkład momentu obrotowego w funkcji 
prędkości obrotowej i tłumik na tarczy 
może mieć minimalnie zmienioną cha-

rakterystykę, a to będzie się przekładało 
na niewłaściwe tłumieni drgań skręt-
nych, przedwczesne uszkodzenie tłumi-
ka, czyli tarczy sprzęgła.
W samochodach wyposażonych w tra-
dycyjną manualną skrzynię biegów, po 
sunięciu nieprawidłowości, prawidło-
wym doborze części i ich właściwym 
montażu mamy zakończenie wymiany 
sprzęgła. Natomiast w samochodach 
wyposażonych w skrzynie biegów 
zrobotyzowane należy dokonać tzw. 
przyuczeń. Przyuczenia robimy w celu 
wpisania w pamięci komputera nowych 
parametrów sprzęgła, a konkretnie jest 
to przemieszczenie łożyska oporowego 
dla początku załączenia i położenie dla 
maksymalnego zaciśnięcia okładzin, 
czyli przeniesienia maksymalnego tzw. 
momentu sprzęgła. Brak przejścia proce-
dury przyuczeń, skutkuje brakiem funk-
cjonowania sprzęgła lub nieprawidłową 
jego pracą, kończącą się uszkodzeniem 
sprzęgła lub skrzyni biegów.
Np. w samochodzie Scania – R silnik 
440K, przyuczeń dokonujemy podczas 
jazdy próbnej (najlepiej należy jechać 
po kolei na wszystkich biegach w górę 
i w dół). Aby komputer wykonał prawi-
dłowo taką procedurę, komputer silnika 
musi wykonywać podczas zmiany biegu 
redukcję momentu obrotowego, musi być 
prawidłowe ciśnienie w układzie pneu-
matyki (w tym przypadku w obwodzie, 
do którego włączone jest sprzęgło).
Sytuacja jest bardziej skomplikowana 
np. w samochodzie Volvo FH12 440 KM, 
gdyż należy użyć do tego operacji przy-
rządu diagnostycznego. Operacja wyko-
nywana jest na stanowisku naprawczym 
zgodnie z poleceniami podawanymi 
przez urządzenie diagnostyczne (pra-
widłowe ciśnienie powietrza, poziom 
napięcia zasilającego [zdj. 1]). Przyrząd 
w zakładce informacje informuje, w ja-
kiej kolejności i jakie przyuczenia są 
wykonywane [zdj. 10]. Oczywiście przy-

uczenia zostaną wykonane, jeśli użyte 
części mają prawidłowe parametry, 
np. grubość tarczy sprzęgła. Dlatego na-
leży stosować części tylko producentów 
renomowanych, np. LuK.
Oczywiście za pomocą diagnoskopu 
możemy zweryfikować problem sprzę-
gła, skrzyni biegów z odczytu pamięci 
błędów, jak też z odczytu parametrów 
w bloku wartości mierzonych. Możemy 
sprawdzić skok sprzęgła (weryfikacja 
zużycia okładzin).
Wchodzimy w podgrupę „Zużycie sprzę-
gła” i odczytujemy wartości, a następnie 
sprawdzamy, w jakim zakresie się znaj-
dują [zdj. 2; zdj. 3; zdj. 4].

Np. po odczycie prędkości obrotowej 
wału korbowego i wałka sprzęgłowego 
mamy informacje o poślizgu bądź braku 
rozłączenia sprzęgła [zdj. 5].
Procedura przyuczenia jest następująca:
uruchamiamy silnik i odbudowujemy 
ciśnienie w pneumatyce, doładowują się 
także akumulatory.
Następnie wyłączamy silnik, podłącza-
my przyrząd diagnostyczny i włączamy 
zapłon i wybieramy odpowiedni moduł 
– komputer sterujący skrzynią biegów 
[zdj. 6] oraz podgrupę [zdj. 7].
Odpytujemy pamięć błędów w  podgru-
pie „odczytaj błędy”, jeśli są zapamięta-
ne, a problem został wyeliminowany, 
to je kasujemy. Sprawdzamy, czy zakres 
napięcia i ciśnienia jest zgodny z wy-
świetlonymi zakresami, jeśli tak, 
to przechodzimy dalej [zdj. 1]. Wybiera-
my w podgrupie „ustawienia/ konfigu-
racje” punkt „drogę i zużycie sprzęgła” 
– w tym momencie komputer załącza 
i rozłącza sprzęgło. Dla tego pojazdu wy-
konywana jest także (tak jak informuje 
urządzenie diagnostyczne) kalibracja 
siłowników skrzyni biegów (biegi I/ R; 
bieg II/ III i przełączenie biegi niskie 
i wysokie) i sprawdzenie punktu załą-
czenia sprzęgła [zdj. 2]. Gdyby podczas 
wykonywania procedury został włączo-
ny silnik, w chwili kiedy nie jest to wy-
magane, procedura zostanie przerwana 
i dostaniemy informację, co było powo-
dem jej przerwania (w tym przypadku 
włączenie silnika) [zdj. 8].
Jeśli procedura została zakończona, 
dostajemy informację „procedura zakoń-
czona prawidłowo” [zdj. 9].

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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OD OSRAM
SZEROKA GAMA HALOGENOWYCH ŻARÓWEK 
REFLEKTOROWYCH I POMOCNICZYCH 
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

W OFERCIE OSRAM 
JEST KILKA LINII 
PRODUKTÓW, 
PRZEZNACZONYCH 
DO OŚWIETLENIA 
SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH. 
KAŻDY WIĘC 
POWINIEN 
ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDNIE DLA 
SIEBIE ŻARÓWKI 
CZY LAMPY.

Flagowym produktem niemieckiej marki 
jest rodzina Truckstar PRO – najjaśniej-
sze żarówki do ciężarówek. Dzięki wyjąt-
kowo długiej trwałości, jaśniejszemu (aż 
do 120% powyżej minimum homologa-
cyjnego) światłu i wysokiej odporności 
na wibracje (dzięki opatentowanej tech-
nologii jednoskrętki żarnika), te 24-wol-
towe żarówki halogenowe są idealne dla 
profesjonalnych kierowców i umożli-
wiają redukcję przestojów oraz kosztów 
utrzymania floty. Reflektorowe żarówki 
Truckstar PRO występują w następują-
cych typach: H1, H3, H4, H7 i H11. Z kolei 
gama żarówek pomocniczych składa się 

z produktów takich jak: T4W, W5W, R5W, 
R10W, P21W, PY21W i P21/5W.
Obok linii Truckstar PRO w ofercie 
OSRAM można znaleźć także żarów-
ki Original Line, czyli takie, jakie są 
montowane fabrycznie w bardzo wielu 
samochodach. Te niezawodne żarówki 
są idealne do standardowych wymagań 
i przy tym niedrogie. W gamie Original 
Line są takie żarówki reflektorowe, jak 
H1, H2, H3, H4, H7 i H15, a także pomocni-
cze – T4W, W5W, R5W, R10W, P21W, H21W 
i P21/5W.
OSRAM oferuje także trzecią linię żaró-
wek, pod marką Neolux, czyli rozwiązań 
dla kierowców, którzy szukają produk-
tów dobrej jakości w rozsądnej cenie. 
W gamie przeznaczonej dla ciężarówek 
można znaleźć takie żarówki jak H1, 
H3, H4 i H7, a także pomocnicze – m.in. 
C5W, R5W, R10W, T4W, W3W, W5W, P21W 
i P21/5W. Neolux to także lampy kseno-
nowe– D1S, D2S i D3S.
Użytkownicy ciężarówek z reflektorami 
ksenonowymi mogą także sięgnąć po 
lampy OSRAM Xenarc Night Breaker 
Laser – najjaśniejsze ksenony firmy 

OSRAM. Te wyjątkowo jasne źródła 
światła zapewniają znacznie lepszą wi-
doczność na drodze: aż do 200% jaśniej-
sze światło w porównaniu do minimal-
nych wymagań normy homologacyjnej. 
Więcej światła i droga oświetlona aż 
250 m przed samochodem pozwalają 
dostrzec przeszkody i zagrożenia na 
drodze znacznie wcześniej, zapewnia-
jąc więcej czasu na reakcję. A światło do 
20% bielsze (w porównaniu z minimum 
homologacyjnym) nadaje pojazdowi 
nowoczesny wygląd zbliżony do tych, 
jakie prezentują samochody z reflekto-
rami laserowymi. Produkty są dostępne 
w typach: D1S, D2S, D3S i D4S. 
OSRAM ma także w ofercie retrofity, 
czyli zamienniki LED popularnych 
żarówek, także tych reflektorowych. Do 
wyboru są zamienniki żarówek H4, H7, 
H11 i HB4. Zależnie od typu są one przy-
stosowane do pracy pod napięciem 12 
i 24 V (LEDriving HL) lub wyłącznie 24 V 
(LEDriving HLT). Retrofity LED to chłod-
ne światło (o temperaturze barwowej 

do 6000 K) oraz znacznie dłuższa niż 
w przypadku żarówek trwałość, o czym 
najlepiej świadczy 5-letnia gwarancja. 
Niestety, brak stosownych przepisów 
powoduje, że nie wolno ich używać 
w oświetleniu zewnętrznym w pojaz-
dach poruszających się po drogach 
publicznych.
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Obecnie logistyka i punktual-
ność dostaw mają kolosalne 
znaczenie. Rywalizujący ze 
sobą przewoźnicy starają się 
uzyskać każdą możliwą prze-
wagę nad konkurencją. Czy 
akumulator może być przydat-
ny w tym ,,wyścigu”? Zdecydo-
wanie tak!
Nieplanowana przerwa 
w użytkowaniu samochodu 
ciężarowego spowodowana 
np. awarią, oznacza opóź-
nienia, niezadowolenie 
klienta, a nawet poten-
cjalne kary wynikające 
z niewywiązania się z kon-
traktu. Exide tak zaprojekto-

wało swoje akumulatory, aby 
obniżyć ryzyko awarii i w ten 
sposób dać klientowi przewa-
gę nad konkurencją. Klient 
zyskuje produkt o najwyższej 
wydajności na rynku, obniżo-
nych kosztach użytkowania 
oraz szeroki wybór produktów 
do różnych zastosowań.
Dla właścicieli flot i mechani-
ków szczególnie ważne jest, 
aby poprawnie dobrać akumu-
lator w odniesieniu do warun-
ków użytkowania. Dlatego 
Exide, jako ekspert na rynku 
pierwszego wyposażenia po-
maga klientom we właściwym 
doborze akumulatorów.

PRODUKTY

Najważniejszymi kryteriami doboru akumulatorów są:
1. Odporność na wibracje – w pojazdach ciężarowych, w których 

akumulator umieszczony jest na tylnej osi (Euro 5 / Euro 6), 
mocny i odporny na wibracje akumulator jest niezbędny, aby 
uniknąć awarii. Odporność na wibracje jest ważna w przypadku 
pojazdów poruszających się po drogach złej jakości i w trudnym 
terenie.

2. Wytrzymałość w pracy cyklicznej – duża wytrzymałość 
w pracy cyklicznej jest ważna w przypadku akumulatorów 
zamontowanych w pojazdach używanych na długich dystansach, 
zapewniających komfort kierowcy podczas postojów 
w pojazdach użytkowych wykorzystywanych w intensywnym 
ruchu miejskim i innych pojazdach o dużym zapotrzebowaniu 
na energię. Ta cecha zapewnia maksymalnie długi okres 
użytkowania akumulatora i pewny start pojazdu.

3. Prąd rozruchu – wysoki prąd rozruchu umożliwia rozruch silnika 
w niskich temperaturach i jest niezbędny w przypadku wielu 
pojazdów wymagających wysokich prądów jak maszyny rolnicze 
czy budowlane.
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WSZECHŚWIAT INFORMACJI
ASORTYMENT FIRMY ELRING – DAS ORIGINAL 
W WERSJI ONLINE ORAZ DRUKOWANEJ
ASORTYMENT PRODUKTÓW FIRMY ELRING – DAS ORIGINAL JEST CODZIENNIE 
POWIĘKSZANY I OBEJMUJE BOGATĄ OFERTĘ, POCZĄWSZY OD USZCZELKI KOLEKTORA 
WYDECHOWEGO AŻ PO ŚRUBĘ MOCUJĄCĄ GŁOWICĘ CYLINDRA. OFERTA OBEJMUJE TAKŻE 
DOBRZE ZNANE PŁYNNE MASY USZCZELNIAJĄCE, ALE RÓWNIEŻ OSŁONY ZAWORÓW 
WYKONANE Z POLIAMIDU I OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE USZCZELNIENIA DO SILNIKA.

Jednak nie tylko pro-
gram musi być odpowiedni, ale 

również obsługa! Aby ułatwić użyt-
kownikowi znalezienie całego portfolio, 
a także dlatego, że zapotrzebowanie na 
informacje stało się bardziej regionalne 
i specyficzne dla poszczególnych produk-
tów dzięki wielu sukcesom w eksploracji 
rynku globalnego w ostatnich latach. 
Oznacza to, że zakres przekazywanych 
informacji został znacznie rozszerzony.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
O PRODUKTACH GLOBALNYCH 
I REGIONALNYCH
Wychodząc naprzeciw temu zapotrze-
bowaniu, przygotowano dwie broszury 
dotyczące pojazdów użytkowych z sil-
nikiem DetroitDiesel DD15®, który cieszy 
się ogromną popularnością zwłaszcza 
w Ameryce Północnej i Australii, ale także 
z silnikiem PACCAR MX13. Obydwie bro-
szury są dostępne do pobrania w formacie 
PDF na stronie głównej. 
Z myślą o klientach z branży pojazdów 
użytkowych po tej stronie Atlantyku 
powstała 36-stronicowa broszura poświę-
cona serii silników Mercedes-Benz HDEP. 
Dla wszystkich 4 pojemności skokowych, 
od 11 do 16 litrów można w niej znaleźć 
szczegółowe rysunki silników, numery 
części OE, wymiary uszczelek i wiele in-
nych informacji. Na pierwszych stronach 

broszury znajdują się zdjęcia zestawów 
uszczelniających specjalnie przygotowa-
nych dla tych silników, które znacznie 
ułatwiają prace serwisowe związane 
z silnikiem.
Asortyment uszczelek do wszystkich 
innych silników pojazdów użytkowych 
pracujących na całym świecie wraz z od-
powiednimi rysunkami szczegółowymi 
można znaleźć w nowym i rozszerzonym 
katalogu pojazdów użytkowych w wersji 
papierowej opublikowanym w 2021 roku. 
Ten liczący 800 stron katalog z pewnością 
wyznacza standardy na rynku. Wszystkie 
rysunki szczegółowe można również po-
brać pojedynczo jako pliki PDF ze strony 
głównej.
Jednak nawet w tak obszernym katalogu 
pojazdów użytkowych w wersji papierowej 
specjaliści firmy Elring nie są w stanie 
zmieścić wszystkich informacji, 
które są ważne dla warsztatów 
i dystrybutorów.
W tym celu firma Elring oferuje 
katalog online, który jest łatwo 
dostępny przez stronę internetową 
oraz nie wymaga wcześniejszej reje-
stracji. Odwiedzający znajdą tu wysokiej 
rozdzielczości zdjęcia uszczelek i całych 
zestawów uszczelniających, na których 
wyraźnie widać nawet najmniejszy 
o-ring. Wielkim przedsięwzięciem 
jest zaprezentowanie ponad 
16 000 indywidualnych ilustracji 

poglądowych w katalogu 
online. Dla 75% wszystkich 
części zadanie to zostało 

już wykonane, a dzięki 
takiej liczbie ilustracji 
firma Elring jest zde-

cydowanym liderem na 
rynku uszczelnień do silników.
Podobnie jak w przeszłości, dla potrzeb 
informacji o samochodach osobowych 
dostępny jest katalog papierowy. Jednak 
ze względu na znacznie rozszerzone port-
folio, katalog musiał zostać podzielony. 
Obydwa tomy zawierają łącznie 1700 stron 
i 12 000 artykułów, a ich waga wynosi 
8 kg. Ze względu na ogromny wysiłek, 
jaki trzeba włożyć w opracowanie da-
nych, a w końcu także w ich globalne 
rozpowszechnienie, obecne wydanie jest 
z 2020 roku. W przygotowaniu jest nowe, 
jeszcze bardziej obszerne wydanie na 
rok 2023.
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tors dostępne są: rysunki szczegółowe, 
wszystkie numery części OE i ważne 
wskazówki dotyczące poszczególnych 
uszczelek. Docenione ogromnym odze-
wem ze strony użytkowników, kolejne 
katalogi są w przygotowaniu.

KAŻDEGO DNIA COŚ NOWEGO
Ciągle powstają nowe silniki, co powo-
duje nieustanne zapotrzebowanie na 
nowe uszczelnienia do silników. Aby to 
uwzględniać, do katalogu online codzien-
nie dodawane są nowe produkty; dzięki 
temu środkowi przekazu klienci zawsze 

otrzymują najnow-
sze informacje. Ze 
względu na prawie 
1000 nowych ar-

tykułów dodanych 
w 2021 roku codzienna 

aktualizacja jest 
jedynym sposobem 
na zarządzanie taką 
ilością danych.
Od niedawna użyt-
kownik ma również 
możliwość wygod-

nego tworzenia list 
nowych produk-
tów w formie pliku 

Excel do pobrania. 
W tym celu można 
również wstępnie 
filtrować poszcze-

gólnych producen-
tów pojazdów, wybierać 

silniki i grupy produk-
towe lub określone 

przedziały cza-
sowe. Wszystkie ZOBACZ NASZ KANAŁ

erling-das original

informacje mogą być następnie pobrane 
w formie pliku Excel lub XML. Jednak 
ponieważ wyszukiwanie oferuje wiele 
opcji dostosowania do indywidualnych 
potrzeb, trzeba trochę poćwiczyć, aby 
uzyskać pożądany rezultat. Użytkownicy, 
którzy chcą to sobie ułatwić i być na bie-
żąco z innymi nowościami, mogą zapisać 
się do otrzymywania comiesięcznego 
newslettera. W newsletterze są wyszcze-
gólnione dodane w ostatnim miesiącu 
produkty, do których można łatwo dotrzeć 
za pomocą linków.

CO JESZCZE OFERUJE FIRMA ELRING?
Wprowadzony niedawno na stronie 
głównej odświeżony doradca w zakresie 
mas uszczelniających cieszy się dużą 
popularnością, o czym świadczy liczba 
wejść. Udoskonalony w 2021 roku asor-
tyment silikonowych i anaerobowych 
mas uszczelniających oraz nowa masa 
uszczelniająca CurilTM T2 zostały bardzo 
dobrze przyjęte przez wszystkich klientów 
na całym świecie.
Kanał YouTube „Elring – Das Original” 
przyciąga coraz większą liczbę odbiorców 
swoimi praktycznymi i interesującymi 
filmami. Kanał zdobył już 36 600 subskry-
bentami i prawie milion wyświetleń, przez 
co w 2021 roku zdecydowanie wyróżnił się 
na tle innych kanałów w kategorii części 
silnikowych. W przyszłości firma Elring 
– Das Original będzie nadal poszerzać 
swoją ofertę informacyjną, aby zapewnić 
klientom możliwie najlepszy serwis i tym 
samym wyznaczać standardy.
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356.050, zestaw 
uszczelniający, 
skrzynia korbowa, 
Mercedes-Benz OM 470

GENERAL MOTORS SMALL BLOCK LS 
ENGINES – KATALOG
Firma Elring udostępnia swoim klientom 
100-stronicowy katalog w samą porę na 
wiodące targi branżowe Ameryki Północ-
nej, AAPEX/SEMA Show w Las Vegas. Dla 
wszystkich trzech generacji niezwykle 
popularnej serii silników General Mo-
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ŁATWOŚĆ LAKIEROWANIA
TWORZYWA SZTUCZNE SĄ JEDNYM 
Z NAJTRUDNIEJSZYCH PODŁOŻY DO LAKIEROWANIA

Istotne jest zwrócenie uwagi na różno-
rodność tworzyw sztucznych, z których 
część nie nadaje się do lakierowania. 
Jest to bardzo istotne w przypadku 
tworzyw sztucznych używanych do 
produkcji takich części nadwoziowych, 
jak np: zderzaki, spoilery, stopnie, atrapy. 
Tworzywa sztuczne identyfikowane są 
skrótem, który określa ich skład (np. PP, 
ABS, PC) zgodnie z zaleceniem VDA-260. 
Stosowane skróty są znormalizowane 
w normach DIN EN ISO 1043-1 i DIN ISO 
1629. Informacja o użytym materiale 
jest zamieszczona na odwrocie każdej 
części. Identyfikacja rodzaju tworzywa 
sztucznego pozwala przestrzegać zale-
ceń dotyczących jego lakierowania.

DLACZEGO LAKIEROWAĆ 
TWORZYWA SZTUCZNE?
Tworzywa sztuczne mogą być pro-
dukowane we wszystkich kolorach 
i z wykończeniem matowym lub błysz-
czącym, ale mimo to często konieczne 
jest lakierowanie. Tworzywa sztuczne są 
lakierowane głównie ze względów este-
tycznych związanych z urozmaiceniem 
kolorystyki nadwozi pojazdów. Często 
również służy to do wyeliminowania 
wad i zwiększenia połysku. Z użytko-
wego punktu widzenia bardzo ważna 
jest ochrona tworzyw sztucznych jaką 
daje lakier, ponieważ są one na co dzień 
narażone na działanie czynników at-

mosferycznych i zużycie mechaniczne. 
Ponadto, jak większość materiałów, 
starzeją się i niszczeją pod wpływem 
wilgoci i promieniowania UV.

NOWE NIELAKIEROWANE CZĘŚCI
W przypadku nowych, nielakierowanych 
części należy zwrócić na środki anty-
adhezyjne używane do produkcji części. 
Konwencjonalne środki antyadhezyjne 
są oparte na wosku i oleju rozpuszczo-
nych w wodzie lub rozpuszczalnikach 
organicznych i można je usunąć tylko za 
pomocą odpowiednich rozcieńczalników 
organicznych. Środki antyadhezyjne 
rozpuszczalne w wodzie nie mogą być 
usunięte przy pomocy wody, wymagane 
jest właściwe przygotowanie i oczyszcze-
nie powierzchni do lakierowania.

PRZYGOTOWANIE
Podgrzanie części przed oczyszczeniem, 
aby ciepło pozwoliło na „wyjście” środ-
ków antyadhezyjnych na powierzchnię, 
szczególnie istotne jest w przypadku 
tworzywa PU. Proces zmniejsza napręże-
nia i pozwala uniknąć pęknięć i wykryć 
pęcherzyki powietrza, a następnie wypeł-
nić je przed lakierowaniem. Aby uniknąć 
deformacji, elementy należy podeprzeć 
podczas procesu przygotowania.

OCZYSZCZENIE
Dokładne oczyszczenie przy pomocy 

zmywaka, miękkiej szczotki i detergentu 
przed fazą lakierowania. Przy oczysz-
czaniu należy zwrócić szczególną uwa-
gę na elementy strukturalne. 
Po oczyszczeniu detergent musi całko-
wicie odparować przed przystąpieniem 
do kolejnych etapów lakierowania.

BŁĘDY DO UNIKNIĘCIA
Najczęstszym błędem jest niedokładne 
oczyszczenie powierzchni powodujące 
słabe przywieranie lakieru, a nawet jego 
odpadanie od lakierowanej powierzchni, 
natomiast nie podgrzanie powierzchni 
może skutkować powstawaniem pęk-
nięć. Pominięcie tych etapów często 
skutkuje ponownym lakierowaniem 
elementu. Innym błędem jest użycie 
zbyt agresywnych detergentów, na które 
w szczególności ABS i PC nie są odporne 
i mogą powstać pęknięcia lub degrada-
cja tworzywa. Ważnym elementem jest 
odczekanie pomiędzy oczyszczaniem, 
a lakierowaniem, aby użyte detergenty 
odparowały, w przeciwnym razie lakier 
może nie przywierać lub tworzyć się 
mogą wżery i pęcherze. W celu unik-
nięcia pęknięć, należy również pamięć 
o dodatku uelastyczniacza do lakieru.

CZĘŚCI COVIND

CZĘŚCI ZAMIENNE Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH PRODUKOWANE PRZEZ 
COVIND SĄ WOLNE OD ŚRODKÓW 
ANTYADHEZYJNYCH, PONIEWAŻ SĄ 
OCZYSZCZONE PO PRODUKCJI.

MALOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNEJ 
COVIND JEST ŁATWE, 
A POMALOWANA POWIERZCHNIA 
JEST IDEALNA I NIE KRYJE 
NIESPODZIANEK!
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Zdecydowana większość pojazdów 
ciężarowych jeżdżących obecnie po 
drogach Polski i Europy wyposażonych 
jest w system Common Rail. Zużyte lub 
niefachowo naprawione wtryskiwacze 
przyczyniają się do spadku mocy po-
jazdów lub znacznego wzrostu zużycia 
paliwa. Mogą również prowadzić do 
poważnych awarii silnika. W takich 
sytuacjach warto unikać pozornych 
oszczędności i wybrać rozwiązanie, któ-
re wyeliminuje problemy z eksploatacją 
na długi czas. 

JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW
Produkty z programu Bosch eXchange 
cechują się jakością taką, jak części 
nowe. Fabryczna regeneracja jest pro-
wadzona w certyfikowanych zakładach 
firmy. Wszystkie części zużywające się 
– takie jak rozpylacz, nakrętka rozpyla-
cza, sprężyny, zestaw zaworu – podle-

gają wymianie na nowe oryginalne ele-
menty Bosch. Pozostałe podzespoły są 
starannie czyszczone i w razie potrzeby 
są one naprawiane lub wymieniane na 
nowe elementy. Efektem są najlepszej 
klasy regenerowane produkty 
Bosch eXchange.

Spełniają one takie same wymogi jako-
ściowe, jak fabrycznie nowe części, stąd 
też Bosch udziela na nie takiej samej 
gwarancji. Bosch eXchange może znacz-
nie obniżyć koszt naprawy i skrócić czas 
przestoju.

PRODUKT BX JEST PODDAWANY 
WYMAGAJĄCYM TESTOM, TAK 
ABY BYŁ W 100% PEWNY PODCZAS 
UŻYTKOWANIA.
Regeneracja regeneracji nierówna – fa-
bryczna regeneracja części prowadzona 
przez jej producenta zapewnia spełnie-

nie wszystkich wymogów. To szczegól-
nie ważne dla warsztatów, które za cel 
stawiają sobie najwyższą jakość wyko-
nywanych napraw.

COMMON RAIL
– BOSCH EXCHANGE
REGENEROWANE WTRYSKIWACZE 
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
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NA NAPRAWIE KOMPONENTÓW DIESLOWSKICH NIE WARTO OSZCZĘDZAĆ. ZAMONTOWANIE 
WADLIWEGO LUB NIEWŁAŚCIWIE NAPRAWIONEGO ZESPOŁU W POJEŹDZIE MOŻE 
DOPROWADZIĆ DO POWAŻNEGO USZKODZENIA SILNIKA.

Prosto, szybko, niezawodnie.
Bosch eXchange to kompletny program 
wymiany najważniejszych części na 
regenerowane. Szybka, wygodna wymiana 
części z krótkim okresem przestoju 
samochodu. Cały proces jest prosty 
i bezpieczny:
• Zamawiasz części u swojego 

hurtownika
• Płacisz według stałego cennika 

i otrzymujesz kompletny produkt
• Zużytą część należy oddać do 

dystrybutora w opakowaniu, w którym 
otrzymałeś część regenerowaną.

• Otrzymujesz zwrot kosztu wymiany.



REGENEROWANE WTRYSKIWACZE 
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
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FIRMA AVA OFERUJE WŁAŚNIE SZEROKI ASORTYMENT ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH 
SYSTEMÓW RECYRKULACJI SPALIN DO SILNIKÓW NAJPOPULARNIEJSZYCH POJAZDÓW 
MARKI MAN I SCANIA, W TYM TEŻ DO AUTOBUSÓW TYCH MAREK. 

ZESTAWY NAPRAWCZE 
EGR, REGENEROWANE 
CHŁODNICE EGR 
I CZĘŚCI DO NAPRAW 
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE 
OD AVA QUALITY COOLING
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Oferta zawiera elementy i podzespoły, 
które bez szkody dla silnika i procesu 
spalania można naprawiać. Szczegól-
nie interesujące są zestawy naprawcze 
chłodnic spalin systemów EGR. Zestaw 
taki zawiera nowy rdzeń chłodnicy oraz 
wszelkie potrzebne uszczelnienia i ele-
menty mocujące. 
Zamiast zestawu naprawczego chłod-
nicy spalin można wybrać chłodnicę 
regenerowaną. Kolejnym ułatwieniem 
napraw systemów EGR jest oferta rege-
nerowanych zespołów chłodzenia spalin 
z dołączonym nowym lub regenerowa-
nym zaworem EGR. Chłodnica spalin 
w czasie profesjonalnej regeneracji 
otrzymuje nowy rdzeń, a zespół zaworu 
doprowadzany jest do pełnej sprawności 
poprzez naprawę elementów, np. korpu-
su zaworu lub wymianę części uszko-
dzonych, np. ruchomy element zaworu.
Wykorzystanie części do napraw sys-
temów EGR z oferty AVA pozwala na 
znaczne obniżenie kosztów usuwania 
awarii, przyspiesza ten proces, a także, 
co obecnie ma duże znaczenie, wpływa 
na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, 

wykorzystuje się części już gotowe, nie 
trzeba wydatkować energii na produkcję 
nowych.

ZAWORY EGR 
Zawór EGR składa się z dwóch części: 
zaworu mechanicznego i części steru-
jącej. Część mechaniczna to zazwyczaj 
zawór grzybkowy zamykający odpływ 
z kolektora wydechowego i wpuszcza-
jący spaliny do specjalnego połączenia 
z kolektorem ssącym. W wielu wypad-
kach, a szczególnie w silnikach samo-
chodów użytkowych, spaliny kierowane 
do kolektora ssącego są chłodzone 
w chłodnicy spalin. Jako chłodnice 
stosuje się wymienniki ciepła typu spa-
liny – powietrze lub 
spaliny – płyn 
chłodzący. Roz-
wiązanie zale-
ży do wielko-
ści, parametrów 
i przeznaczenia 
silnika. Do kolektora 
ssące spaliny przedostają się po-
przez zawór pod własnym ciśnieniem. 

Zawory EGR mogą ulegać awariom 
spowodowanym osiadaniem nagarów 
na częściach ruchomych lub uszczel-
niających zawór. Nagar powstaje w wy-
niku spalania słabej jakości paliwa 
lub gdy silnik jest zużyty i spore ilości 
oleju dostają się do układu dolotowego. 
Elementy ruchome mogą się również 
zacierać w wyniku działania wysokich 
temperatur związanych np. z niewłaści-
wym składem mieszanki dostarczanej 
do komór spalania, uszkodzeniem lub 
utratą wydajności chłodnic spalin sys-
temu EGR.
Część mechaniczna musi wykazywać 
dużą odporność na wysoką temperaturę 
spalin, a dobór materiałów na elementy 
zaworu musi zabezpieczać go przed 
zatarciem i zmianami wymiarów pod 
wpływem temperatury.
Konstrukcje zaworów EGR stosowane 
w małych silnikach głownie benzy-
nowych to elementy, których się nie 
naprawia. W przypadku awarii należy 
wymienić cały zawór. Natomiast w silni-
kach pojazdów użytkowych, jak ciągniki 
siodłowe, maszyny budowlane i podob-
ne, stosuje się systemy EGR, do których 
oferowane są zestawy naprawcze. Taka 
oferta daje użytkownikom możliwość 
oszczędzania na zakupie części zamien-
nych, pozwala także na utrzymywanie 
pewnych „zapasów” znacznie skracają-

cych naprawy w przyszłości.
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W przypadku hydraulicznego układu 
wspomagania odpowiednia siła genero-
wana jest przez układ hydrauliczny wy-
pełniony olejem. Układ taki składa się ze 
sprężyny skrętnej, pompy wspomagania, 
zbiornika oleju, zaworu sterującego, 
cylindra siłownika oraz przewodów 
wysokiego ciśnienia.

Gdy tylko zostanie wykonany ruch kie-
rownicą, obraca się sprężyna skrętna. 
Dzięki temu zmianie ulegają ruchy za-
woru sterującego, który ustala kierunek 
przepływu oleju. Przy pomocy napędza-
nej przez silnik pompy wspomagania 
olej ze zbiornika jest kierowany do cylin-
dra siłownika. Powstające tam ciśnienie 
wspomaga ruch kierownicy i w tym 
samym ułatwia manewrowanie.  

W przypadku usterki pompy wspoma-
gania w cylindrze siłownika nie jest 
pompowany olej. Kierownica obraca 
się z wyraźnie większym oporem. Czę-
stą przyczyną uszkodzenia pompy 
wspomagania są zanieczyszczenia 
i osady w układzie obiegu lub nie-
szczelny przewód, co może prowa-
dzić do wycieku oleju i pracy pompy 
na sucho.

Przy wymianie pompy wspomagania 
warto zaufać sprawdzonej jakości 
spełniającej rygorystyczne wymaga-
nia pierwszego montażu. Oferowany 
przez firmę febi bilstein asortyment 38 
pomp wspomagania pokrywa ponad 230 
zastosowań OE i zawsze stanowi alter-
natywę najwyższej klasy.

ŁATWE 
KIEROWANIE 
CIĘŻARÓWKĄ 
POMPY  WSPOMAGANIA 
FIRMY FEBI BILSTEIN
PRAKTYCZNIE KAŻDY POJAZD UŻYTKOWY WYPOSAŻONY JEST W ELEKTRYCZNY LUB 
HYDRAULICZNY UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY. UMOŻLIWIA ON PRECYZYJNE 
MANEWROWANIE BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA DUŻEJ SIŁY NAWET PRZY NISKICH 
PRĘDKOŚCIACH JAZDY. PONADTO DZIĘKI AKTYWNEMU WZMACNIANIU RUCHÓW 
KIEROWNICY UŁATWIA KIEROWCY PROWADZENIE, CO MA KLUCZOWE ZNACZENIE 
W KWESTII POPRAWY KOMFORTU JAZDY.
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
„WAŚ” to polska firma rodzinna z ponad 
40-letnim doświadczeniem w produkcji 
lamp i urządzeń odblaskowych do samo-
chodów ciężarowych, osobowych, auto-
busów, maszyn i urządzeń rolniczych. 
Wszystkie produkty posiadają homolo-
gację europejską, dzięki czemu znajdują 
nabywców zarówno wśród dużych firm, 
jak i wśród odbiorców indywidualnych.
Najnowszym produktem firmy WAŚ są 

trójkątne lampy z grupy W243, W244, 
W245 i W245DD. Są to najmniejsze na 
świecie lampy zespolone tylne w kształ-
cie trójkąta równobocznego do przyczep 
i naczep. Te kompaktowe lampy są tak 
przemyślane, że zawierają w sobie za-
równo trójkątny odblask, jak i możliwość 
pełnienia wszystkich funkcji świetlnych 
dla lampy zespolonej tylnej: światła 
pozycyjnego, światła kierunku jazdy, 
światła stop, światła cofania i światła 
przeciwmgielnego. Trójkątny odblask 
zawiera każda z lamp, a dodatkowo 
lampa W245DD jest dostępna w wersji 
z dynamicznym światłem kierunku 
jazdy. Co więcej, każda z lamp dostępna 
jest z oświetleniem tablicy rejestracyj-

nej. Poprzez dodanie oświetlenia tablicy 
rejestracyjnej zmienia się grubość kor-
pusu, musi być on większy, natomiast 
lampa w wersji standardowej posiada 
korpus w tzw. wersji „slim”.
Urządzenie odblaskowe zastosowane 
w lampie ma postać rozciągniętych na 
całej szerokości pasów, równolegle do 
siebie ułożonych, na różnych wysoko-
ściach. Między pasami z odblaskiem 
znajduje się powierzchnia klosza neo-
nowego, przez które przechodzi światło 
czerwone, żółte lub białe. Powierzchnia 
lampy zachowuje kształt trójkąta, speł-
niając wszystkie normy homologacji 
drogowych, zgodnie z przepisami.
Wszystkie elementy produkowane są 

NAJMNIEJSZE NA ŚWIECIE 
TRÓJKĄTNE LAMPY 
ZESPOLONE TYLNE 
DOSTĘPNE W WERSJACH 
5-, 4- I 3-ŚWIATŁOWYCH

W243 & W244 & W245DD
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z najwyższej jakości wysokogatunko-
wych materiałów, dzięki czemu 
lampy WAŚ mają zwiększoną 
odporność na zarysowania 
i uszkodzenia mechanicz-
ne. Energooszczędne i efek-
tywne diody LED gwaran-
tują długą żywotność lampy. 
Lampy W243, W244, W245 
i W245DD spełniają wszystkie 
wymagania normy szczelności IP6K9K. 
Każda z lamp spełnia wymogi przepi-
sów homologacyjnych, m. in. dot. barwy 
i światłości, a także kompatybilności 
elektromagnetycznej – co oznacza, że 
nie emitują zakłóceń elektromagnetycz-
nych oraz są na nie odporne. Lampy te 
są w pełni diodowe, energooszczędne 

i uniwersalne napięciowo, działają 
w zakresie 12V-24V.

Nadzwyczajnymi rozwią-
zaniami, zgłoszonymi 
w urzędzie patentowym są: 
zastosowanie w pełni czer-
wonego klosza zewnętrz-

nego w lampie, przez który 
uzyskane zostało zarówno 

żółte światło kierunku jazdy, bia-
łe światło cofania, jak i czerwone światło 
pozycyjne, stopu i przeciwmgielne.
Zwróćmy uwagę na fakt, że wszystkie 
produkty firmy „WAŚ” powstają w Polsce 
i są to autorskie rozwiązania od projektu 
po realizację. Obecnie w produkcji jest 
ok. 3,5 tys. lamp w 20 tys. różnorodnych 
odmian. Rocznie sprzedawanych jest 

ok. 8 mln lamp. Lampy WAŚ docierają 
na pierwszy montaż do największych 
producentów samochodów ciężarowych, 
przyczep, maszyn rolniczych i pojazdów 
specjalnych. Na produkowane lampy, 
przez wzgląd na ich innowacyjność, 
zaawansowanie techniczne czy no-
woczesny design zostało dokonanych 
ponad 200 zgłoszeń patentowych. Wie-
loletnie doświadczenie firmy i ciągłe 
doskonalenie owocują produktami, które 
doceniają odbiorcy. Dzięki temu klienci 
stosujący lampy „WAŚ” cieszą się bezob-
sługowym, przyciągającym wzrok i naj-
nowocześniejszym oświetleniem swoich 
pojazdów.

W243 & W244 & W245DD



WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ 
NA TEMAT ŚCIERNYCH TARCZ 
TNĄCYCH DO METALU
GDY MUSISZ PRZECIĄĆ KAWAŁEK METALU, NAJSZYBSZYM ROZWIĄZANIEM BĘDZIE 
RĘCZNA SZLIFIERKA KĄTOWA. TARCZE TNĄCE, KTÓRE STOSUJE SIĘ W SZLIFIERKACH, 
STANOWIĄ IDEALNE ROZWIĄZANIE, DAJĄ PRECYZYJNE I SZYBKIE CIĘCIE W SZEROKIEJ 
GAMIE MATERIAŁÓW. PONIŻEJ WYJAŚNIMY WIĘCEJ O TARCZACH TNĄCYCH, 
JAK JE STOSOWAĆ ORAZ CZY WARTO INWESTOWAĆ W TARCZE DOBREJ JAKOŚCI.

Jak sama nazwa wskazuje, tarcze szlifier-
skie do cięcia służą do cięcia metalowych 
prętów i blach. W porównaniu ze ścierni-
cami są dużo cieńsze, aby zapewnić jak 
najdokładniejsze cięcie, ale również mniej 
bezpieczne. Jeden niewłaściwy ruch 
i mamy niczym granat szybko latające 
małe i większe niebezpieczne odłamki. 
Dlatego należy zwrócić uwagę na to, czy 
tarcza jest wzmocniona oraz zadbać o od-
powiedni strój ochronny. 

JAK PORÓWNAĆ I OCENIĆ TARCZE?
Przeciętny użytkownik, który wybiera 
tarczę do cięcia, zapewne w pierwszej 
kolejności pokieruje się ceną, rozmiarem 
i przeznaczeniem. Być może będzie starał 
się też porównywać do siebie marki, oglą-
dać testy w internecie. Ale tylko garstka 
profesjonalistów porówna parametry 
tarczy, takie jak ziarnistość czy materiał, 
z jakiego zostały wykonane. 

TWARDOŚĆ 
Czym tarcza twardsza, tym oczywi-
ście wolniej się ściera i dłużej nam 
posłuży. Ziarnistość natomiast 
w tarczy do cięcia oznacza, że 
czym większe ziarno, tym 
tarcza jest grubsza, jak rów-
nież to, że niski indeks ziarna 
usunie materiał szybciej, ale 
wytworzy przy tym niestety 
więcej iskier i zapewni bar-
dziej szorstki wygląd. Tarcze 
z niską ziarnistością w przeci-
wieństwie  do papierów ściernych 
z niską ziarnistością mogą również 
powodować niewielkie przypalenia 
i więcej zadrapań w porównaniu z dyska-
mi o dużej ziarnistości. 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
WYBIERAJĄC TARCZĘ?
Na pewno na rodzaj użytego materiału, 
na mieszankę oraz na spoiwo użyte przy 

produkcji tarczy. Tradycyjne tarcze tnące, 
w których jako spoiwo wykorzystuje się 
żywicę syntetyczną, to najczęściej spo-
tykane typy tarcz wysokiej klasy w prze-

myśle metalowym. 
Rodzaj zastosowane-
go materiału w tar-
czy będzie również 
zależeć od materiału, 
który ma być cięty. 
Inny będzie do cięcia 
stali nierdzewnej, 
a inny do zwykłej 
stali, jak w konstruk-
cji samochodów 
osobowych.
Pierścień ze stali nie 
jest wymogiem przy 
cięciu, ale zwiększa 
bezpieczeństwo i po-
zwala na bezpieczny 
montaż tarczy tnącej 
w szlifierce.
Etykieta powinna 
być czytelna oraz 
wykonana zgodnie 

Innowacyjna tar-
cza wielofunkcyj-
na Bosch Carbide 
Multi Wheel
Indeks: 2 608 623 013

Oznaczenia tarcz 
ściernych na 
przykładzie tarczy 
co cięcia stali nie-
rdzewnej marki 
Mammooth; indeks
M.CI41.A60RBF.125.1/B 
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z europejską normą. Powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje na temat sa-
mej tarczy, znaków bezpieczeństwa oraz 
oznaczenia producenta. Nie zalecamy 
zakupów tarcz bez etykiet i bez żadnych 
oznaczeń. Wzmacniająca siatka bezpie-
czeństwa to dwie, niekiedy już nawet trzy 
krzyżujące się siatki z włókna szklanego, 
które zostały zatopione w materiale tną-
cym, aby zapewnić dodatkowy poziom 
bezpieczeństwa. 
Aby uzyskać odpowiedni rodzaj cięcia 
w materiale, decydującą rolę odgrywa 
też grubość tarczy. Ogólna zasada jest 
taka, że im cieńsza tarcza, tym szybsze 
i dokładniejsze jest cięcie, zużyjemy 
mniej materiału właściwego oraz obni-
żymy temperaturę cięcia, co wpłynie 

na jakość obrabianego materiału. Przez 
wiele lat tarcza grubości 3 mm była stan-
dardową grubością tarcz tnących. Wy-
nikało to z faktu, że była uznawana za 
wystarczająco grubą, aby spełnić wymo-
gi bezpieczeństwa i wytrzymać boczne 
naprężenia, a jednocześnie zapewniać 
wydajne cięcie. Z biegiem lat technologia 
stale się poprawiała, a grubość dysku 
stale spadała z 3 mm aż do czasów obec-
nych, gdzie powszechnie i bezpiecznie 
nawet wśród domorosłych majsterkowi-
czów używa się tarcz o grubości 1 mm. 
Oznacza to, że obecnie na rynku dostęp-
ny jest większy wybór tarcz do cięcia, 
co zapewnia kupującym elastyczność 
w uzyskaniu pożądanego wykończenia. 
Poprawiło się również bezpieczeństwo 
przez zapewnienie wyższych standar-
dów produkcji.

BEZPIECZNA OBSŁUGA 
TARCZ TNĄCYCH
Z tarczami tnącymi należy zawsze 
obchodzić się bezpiecznie i z najwyż-
szą ostrożnością. Chociaż są w stanie 
przecinać bardzo grube materiały, 
tarcze tnące mogą zostać złamane lub 
uszkodzone w wyniku nieprawidłowego 
przechowywania, transportu oraz ob-

sługi. Przed użyciem zawsze sprawdź, 
czy na płycie nie pojawiły się odpryski 
lub pęknięcia. Pomyśl, że w momencie 
użytkowania tarcza kręci się z prędko-
ścią 80 m/s (288 km/h) czyli tylko trochę 
wolniej niż maksymalnie rozpędza się 
samochód Formuły 1, co daje jasny obraz 
tego, jak tarcza może być niebezpieczna 
dla użytkownika, kiedy się rozpadnie. 
Zawsze postępuj zgodnie z procedurami 
bezpieczeństwa, a jeśli nie masz pewno-
ści, czy tarcza, której używasz jest w do-
brym stanie, wymień ją na nową i nie 
ryzykuj zdrowia i życia.

Gogle uvex ultra-
vision z osłoną na 
dolną część twarzy 
Indeks 9301.555

Szlifierka kątowa 
BOSCH GWS 9-125 S
indeks 0 601 396 123

PRODUKTY

CIEKAWOSTKA
20-30 lat temu (oraz jeszcze 
dzisiaj w tańszych typach tarcz) 
spoiwem łączących materiał 
ścierny była guma. Było to 
mocno wyczuwalne w zapachu 
podczas cięcia. Stąd też się 
wzięła potoczna nazwa 
„Gumówka” określająca 
szlifierki kątowe w niektórych 
regionach Polski. 
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Są one szeroko stosowane przez mecha-
ników samochodowych do odkręcania 
i dokręcania nakrętek kół i innych cięż-
kich prac warsztatowych.
Jeżeli jesteś doświadczonym i długo-
letnim mechanikiem, bez wątpienia 
pewnie zauważyłeś, że narzędzia za-
silane powietrzem (pneumatyczne) są 
znacznie tańsze niż ich bezprzewodowe, 
elektryczne odpowiedniki. Ale czy na 
pewno?
Narzędzia pneumatyczne zdecydowanie 
w warsztatach samochodowych zajmu-
ją pierwsze miejsce od dawien dawna, 
jeżeli chodzi o popularność, ponieważ 
mają kilka wyraźnych zalet w porówna-
niu z narzędziami elektrycznymi. Pneu-
matyczne klucze udarowe ważą mniej, 
na pierwszy rzut oka, kosztują mniej 
i zazwyczaj oferują większy moment ob-
rotowy. Chociaż modele bezprzewodowe 
ostatnio zwiększyły swój moment obro-
towy, a nowa technologia i coraz większa 

popularność obniżyła wysoką cenę. 
Z drugiej strony pneumatyczne klucze 
udarowe są nadal uwiązane do stanowi-
ska pracy dzięki niewygodnym wężom 
i wymagają dużych (i często głośnych) 
sprężarek. 
Wysoki moment obrotowy związany 
jest z wysokim zużyciem powietrza. 
I chociaż konstruktorzy narzędzi pneu-
matycznych dwoją się i troją, to fizyki nie 
da się oszukać. Klucz działa, ponieważ 
powietrze napędza turbinę. A tego po-
wietrza potrzebujemy w kluczach pneu-
matycznych naprawdę dużo. Ile? Średnio 
160 l/min przy kluczu ½’’ oraz 280 l/min 
przy kluczu ¾’’ .

ILE KOSZTUJE SPRĘŻONE 
POWIETRZE ?
Sprężone powietrze jest najdroższym ze 
znanych nośników energii. Nawet naj-
lepsze sprężarki umożliwiają odzyska-
nie mniej niż 20% dostarczonej energii, 
reszta to straty.
Niestety powszechność tego medium, 
zwłaszcza w warsztatach, w połączeniu 
z powszechnym brakiem nadzoru nad 
kosztami jego produkcji, od lat wyrabia 

wśród pracowników firmy błędne prze-
konanie, że jest to jeden z najtańszych 
nośników energii do pracy w warsztacie. 
Najwyższy czas obalić ten stereotyp 
myślenia, tym bardziej, że w każdym 
warsztacie coraz trudniej znaleźć nowe 
źródła oszczędności, które będą prowa-
dzić do obniżenia kosztów i zapewniają 
rentowności prowadzonej działalności, 
szczególnie kiedy energia elektryczna 
ciągle drożeje.
Wyprodukowanie 1 m3 powietrza (nor-
malne, tj. zredukowane do normalnego 
ciśnienia atmosferycznego 1013,25 hPa, 
w temperaturze 0 °C) wymaga zuży-
cia energii elektrycznej od ok. 0,4 do 
0,7 kWh. Przy cenie energii elektrycznej 
ok. 0,60 zł. za 1 kWh cena wyprodukowa-
nia 1 m3 powietrza waha się od kilkuna-
stu do nawet 42 groszy za godzinę. Na-
leży jednak zauważyć, że pomimo tego, 
że energia elektryczna jest największym 
składnikiem kosztów produkcji sprę-

NAJLEPSZY WYBÓR 
DLA TWOICH POTRZEB

ELEKTRYCZNY CZY  PNEUMATYCZNY 

KLUCZE UDAROWE 
LUB PISTOLETY UDAROWE 
TO JEDNE Z NAJPOTĘŻNIEJSZYCH 
RĘCZNYCH ELEKTRONARZĘDZI. 
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żonego powietrza (65% do 85%), nadal 
nie liczymy kosztów inwestycji w sieć 
sprężonego powietrza (amortyzację) oraz 
koszty eksploatacji (uzdatnianie powie-
trza, przeglądy, serwis, naprawy, remon-
ty). Wynika z tego, że koszt wytworzenia 
1 m3 powietrza jest często znacznie 
wyższy niż powyższe obliczenia. I to 
wszystko przy założeniu, że instalacja 
jest szczelna.
Teraz spójrzmy na najpopularniejszy 
klucz udarowy ½ cala CP7748PG gene-
rujący moment obrotowy 750 Nm przy 
zużyciu powietrza 180l/min. Na potrzeby 
wyliczenia przyjmijmy koszt eksploata-
cji tego urządzenia przy założeniu prze-
ciętnej sprężarki i średniej ceny prądu 
za 1 m3 na poziomie tylko 20 gr/m3 na 
godzinę. Daje nam to:
0,18 m3 x 20 gr = 3,6 zł / h
Oczywiście są to koszty całkowite 
przy pracy ciągłej maksymalnej, nie 

biorąc pod uwagę wszystkich składo-
wych, takich jak: koszty amortyzacji 
urządzeń, koszty konserwacji i napraw 
inne, a jedynie koszty energii. Można 
jednak stwierdzić, że jeśli chodzi o zu-
życie energii do wykonania danej pracy, 
sprężone powietrze może być nawet 
kilkukrotnie droższe od prądu. Ale tyle 
zużywa pośrednio nasz klucz na minutę 
pracy. 

ILE KOSZTUJE UŻYTKOWANIE 
ELEKTRONARZĘDZI 
AKUMULATOROWYCH
Spójrzmy na nowy klucz udarowy GDS 
18V-400 o mocy maksymalnej 600Nm 
oraz żeby było łatwiej liczyć akumulator 
Bosch GBA 18V 6,0 Ah M-C, który ma 
pojemność 6,0 Ah (jak podaje producent 
108 Wh). Korzystając z szybkiej ładowar-
ki również, jak w przypadku sprężonego 
powietrza nie uzyskujemy tyle samo 

energii co włożyliśmy. Ale nie są to już 
wartości rzędu 80%, a straty 50%.
Przyjęliśmy ten akumulator, ponieważ 
z naszych testów wynika, że akumula-
torem 6Ah możemy pracować bardzo 
intensywnie ciągle 60 minut wskaza-
nym kluczem. Co daje proste wyliczenie. 
(0,108 Wh x 0,60 gr) x 50% = 0,0324 zł/h
Łatwo tutaj zauważyć, że wstępny koszt 
zakupu klucza udarowego akumulato-
rowego w dłuższej perspektywie będzie 
zniwelowany jego niskimi kosztami 
pracy.
Patrząc z perspektywy kosztów za-
kupu gdzie, koszt zakupu urządzenia 
CP7748PG wynosi 1.121,64 zł z VAT, 
a koszt zakupu urządzenia  
0 601 9K0 020  wynosi 1.860,99 zł z VAT 
i przyjmując na potrzeby uproszczenia 
wyliczeń, że urządzeniem pracujemy in-
tensywnie i ciągle jedną godzinę dzien-
nie. Wychodzi nam, że już po 207 dniach 
pracy, czyli mniej niż roku, koszt zakupu 
urządzenia elektrycznego akumulatoro-
wego zwraca się.
(1860,99 zł - 1121,64 zł) / (3,6 zł – 0,0324 zł) 
=739,35 zł / 3,5676 zł = 207 dni

PODSUMOWANIE 
Oczywiście na potrzeby tego artyku-
łu przeanalizowaliśmy tylko aspekty 
kosztowe. To, jaki klucz wybierzesz, 
jest jeszcze podyktowane innymi bar-
dziej pragmatycznymi i praktycznymi 
czynnikami. Jak np. to że klucze pneu-
matyczne są zazwyczaj lżejsze i zazwy-
czaj mocniejsze. A to jest ważne, kiedy 
musisz pracować narzędziem non stop. 
Jeżeli jednak nie potrzebujesz nieprzy-
zwoitej ilości momentu obrotowego oraz 
nie posiadasz zakładu wulkanizacyjne-
go, gdzie liczy się moc i czas, to zasta-
nów się nad tańszym rozwiązaniem i daj 
odpocząć swojemu kompresorowi i port-
felowi, gdyż to prawdopodobnie klucze 
udarowe konsumują najwięcej powietrza 
w Twoim warsztacie. 
Może też warto zastanowić się nad jako-
ścią powietrza oraz nad jego ceną? Jeżeli 
sprężone powietrze jest Ci potrzebne nie 
tylko do używania klucza udarowego, 
może warto pomyśleć o wymianie kom-
presora na bardziej oszczędny. 

NAJLEPSZY WYBÓR 
DLA TWOICH POTRZEB

ELEKTRYCZNY CZY  PNEUMATYCZNY 
Klucz udarowy 1700Nm BOSCH 
Professional GDS 18V-1050 H 
indeks 0 601 9J8 522
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KONTROLA WIOŚ 
– KIEDY I JAK DŁUGO?
Standardowa, planowa kontrola jest 
poprzedzona pisemnym poinformowa-
niem o niej przedsiębiorcy. Może się ona 
rozpocząć najwcześniej po 7 dniach oraz 
najpóźniej po 30 dniach od dostarczenia 
powiadomienia. Po upływie 30 dni pod-
jęcie kontroli wymaga nowego zawia-
domienia. Planową kontrolę podmiotów 
wykonuje się na zasadach określonych 
w rozdziale 5 Ustawy z dnia 6 marca 
2018  r. – Prawo przedsiębiorców  
(DzU z 2019 r., poz. 1292). 
Kontrola może trwać maksymalnie:
•  12 dni roboczych u mikroprzedsiębior-

ców,
•  18 dni roboczych w małych przedsię-

biorstwach,
•  24 dni robocze w średnich przedsię-

biorstwach,
•  48 dni roboczych w pozostałych 

przedsiębiorstwach.
Uprawnienie WIOŚ pozwalają inspekto-
rom także na przeprowadzenie kontroli 
pozaplanowej, w tym interwencyjnej. 
W takim przypadku pracownik WIOŚ 
może pojawić się bez wcześniejszej 
zapowiedzi.

W przypadku kontroli interwencyjnej 
gwarancje, przysługujące przedsiębiorcy 
przy przeprowadzaniu kontroli planowej, 
podlegają ustawowemu wyłączeniu (art. 
9a ust. 2 u.o.i.ś.). Oznacza to, że przedsię-
biorca, którego działalność objęto zakre-
sem kontroli interwencyjnej, 
pozbawiony jest wielu udogodnień. 
Przed podjęciem kontroli pozaplanowej 
organ nie musi dokonywać analizy 
prawdopodobieństwa naruszenia prawa. 
Może on nie tylko przeprowadzić kontro-
lę bez uprzedniego zawiadomienia o tym 
przedsiębiorcy, ale nawet uczynić to pod 
jego nieobecność oraz bez ograniczenia 
czasowego. Kontrolujący może także 
prowadzić działania kontrolne o każdej 
porze dnia i nocy. Kontrola pozaplanowa 
jest podejmowana na wniosek organów 
administracji publicznej lub wyraźnie 
uprawnionych do tego podmiotów.
Kontrola interwencyjna jest wszczynana 
w związku z wpłynięciem skargi doty-
czącej wystąpienia lub podejrzenia wy-
stąpienia zanieczyszczenia środowiska 
lub poważnej awarii, a także w celu prze-
ciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
lub wykroczenia.

CO MOGĄ SPRAWDZIĆ 
INSPEKTORZY WIOŚ?
Inspekcja WIOŚ ma prawo do swobodnego 
wstępu na teren warsztatu, wraz z nie-
zbędnym do kontroli sprzętem. 
Jest uprawniona do pomiarów i pobrania 
próbek, w tym do żądania wstrzymania 
pracy instalacji lub urządzenia w zakresie, 
jaki jest niezbędny do przeprowadzenia 
tych czynności. Właściciel warsztatu 
i jego pracownicy zobowiązani są do 
udzielania pisemnych lub ustnych infor-
macji oraz odpowiedzi na pytania inspek-
torów WIOŚ. Na ich żądanie muszą także 
okazać dokumenty dotyczące obszaru 
poddanego kontroli i związanych z nią za-
gadnień. Kontrola WIOŚ może też obejmo-
wać ocenę sposobu eksploatacji instalacji 
lub urządzeń (w tym środków transportu) 
oraz oceny stosowanych rozwiązań tech-
nicznych. Kontrolowany przez inspekcję 
ochrony środowiska warsztat musi także 
pamiętać, że uniemożliwienie przepro-
wadzenia kontroli albo utrudnianie tych 
działań podlega karze pieniężnej w wyso-
kości od 10 tys. do 100 tys. zł, wymierzanej 
w drodze decyzji administracyjnej.

ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WIOŚ 
– CO PO KONTROLI?
Po każdej kontroli pracownicy WIOŚ 
mają obowiązek przygotowania proto-
kołu. Ponadto mogą oni wydać dodat-
kowo zarządzenie pokontrolne, a nawet 
nałożyć karę za nieprzestrzeganie 
przepisów. Więcej na temat dokumentów 
pokontrolnych, a także praw przysługu-
jących przedsiębiorcy w związku z dzia-
łaniami WIOŚ, przeczytaj w naszym 
innym artykule z cyklu „Wyjaśniamy” 
na stronie  www.bio-service.pl.
Do dyspozycji właścicieli warsztatów są 
także eksperci Bio Service. Nasi specjaliści 
gotowi są do udzielenia konsultacji, pomo-
cy w przygotowaniu obowiązkowych spra-
wozdań oraz raportów z obszaru gospoda-
rowania odpadami i ochrony środowiska.

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA MA SZEREG PREROGATYW ZWIĄZANYCH 
Z REALIZACJĄ SWOICH ZADAŃ KONTROLNYCH. SAMA MUSI JEDNAK TAKŻE PRZESTRZEGAĆ 
OKREŚLONYCH PRZEPISÓW. WARTO JE ZNAĆ, ABY MÓC DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO 
KONTROLI WIOŚ W SWOJEJ FIRMIE.

UPRAWNIENIA INSPEKTORÓW 
WIOŚ – WYJAŚNIAMY
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ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ WIOŚ 
– CO PO KONTROLI?
Po przeprowadzeniu kontroli pracownicy 
WIOŚ przygotowują protokół, w którym 
zawierają szczegółowy opis dokonanych 
ustaleń oraz wszystkich czynności pod-
jętych przez siebie oraz przez kontrolowa-
nego przedsiębiorcę (np. w sytuacji, gdy 
w trakcie kontroli przedsiębiorca od razu 
podjął kroki, aby jakieś uchybienia napra-
wić). Protokół musi zostać przedstawiony 
do podpisu kontrolowanemu przedsiębiorcy.
W najgorszym przypadku kontrola może 
skończyć się nałożeniem sankcji za 
nieprzestrzeganie przepisów. Może to 
być grzywna lub pieniężna kara admini-
stracyjna. Ta druga może sięgnąć nawet 
miliona złotych. Może ona być m.in. za 
zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecz-
nych na inne niż niebezpieczne, niedo-
zwolone mieszanie odpadów, transport 
i magazynowanie odpadów niezgodne 
z wymogami.
Nie zawsze jednak stwierdzenie naru-
szeń przepisów musi skutkować od razu 
sankcjami. Kontrolerzy mają także prawo 
do zastosowania łagodniejszej formy 
interwencji, tzn. wydania zarządzenia 
pokontrolnego. Określają w nim, co stano-
wi w danym warsztacie problem z punktu 
widzenia przepisów środowiskowych oraz 
wskazują, jakie działania należy podjąć, 
aby został on naprawiony. W zarządzeniu 
musi zostać wyznaczony termin, w któ-
rym przedsiębiorca ma na nie odpowie-
dzieć (np. opisując, co zrobił w kierunku 
wyeliminowania naruszenia przepisów). 
Brak odpowiedzi na zarządzenie pokon-
trolne sam w sobie może skutkować nało-
żeniem na właściciela warsztatu grzywny. 
Wciąż trwające naruszenie może być póź-
niej i tak ukarane.

PRAWA PRZEDSIĘBIORCY 
PODCZAS KONTROLI WIOŚ
Przedsiębiorca ma prawo do otrzymania 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 
Określony jest w nim zakres czynności 
kontrolnych i inspektorzy nie mogą poza 
niego wykroczyć. Co do zasady mogą one 

być wykonane 
dopiero po 
przekazaniu 
tego doku-
mentu oraz 
po okazaniu 
legitymacji służ-
bowej. W wyjątkowych 
sytuacjach działania 
WIOŚ mogą się zacząć 
bez przedstawienia 
upoważnienia. Wtedy 
jednak musi być ono 
dostarczone przedsiębior-
cy w ciągu trzech dni od ich 
rozpoczęcia kontroli.
Po zakończeniu kontroli przedsiębiorca 
ma prawo wglądu w przygotowany przez 
inspektorów protokół. Może go podpisać 
bez uwag, podpisać, dodając jednocześnie 
do niego swoje uwagi lub odmówić pod-
pisania. W przypadku ostatniej opcji kon-
troler zamieszcza na protokole adnotację 
na ten temat, a właściciel warsztatu ma 
prawo w ciągu 7 dni przekazać do WIOŚ 
swoje stanowisko na piśmie.
Przedsiębiorca ma prawo do złożenia 
skargi na zarządzenie pokontrolne, z któ-
rym się nie zgadza. Takie zarządzenie jest 
w tym kontekście traktowane bowiem – 
według dominującego orzecznictwa – jako 
„inny akt lub czynność z zakresu admini-
stracji”. Tym samym skargę można wnieść 
do wojewódzkiego sądu administracyjne-
go za pośrednictwem WIOŚ-u w terminie 
30 dni od otrzymania zarządzenia.
Kary nałożone przez WIOŚ są formalnie 
decyzjami administracyjnymi. Przedsię-
biorca ma prawo odwołać się od nałożonej 
kary do organu wyższego szczebla, czyli 
do Głównego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska. Jego decyzja, np. utrzymująca 
w mocy decyzję WIOŚ, jest ostateczna 
w rozumieniu Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego. Wciąż jednak można 
ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Należy jednak pamię-
tać, że podjęcie takiego kroku nie wstrzy-
muje automatycznie egzekucji kary. Sąd 
może zdecydować o tym, ale dopiero na 

wniosek dotyczący konkretnie tej kwestii. 
Wyrokiem sądu może być uchylanie de-
cyzji w całości lub jej części albo uznanie, 
że była ona zgodna z prawem. Zarówno 
przedsiębiorca, jak i GIOŚ mogą się od 
wyroku odwołać. Tzw. skargę kasacyjną 
rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny, od 
którego wyroku nie ma już drogi odwoławczej.
Kontrola WIOŚ nie powinna budzić 
niepokoju u osób działających zgodnie 
z przepisami środowiskowymi. Niemniej 
jednak warto się do niej odpowiednio 
przygotować, aby cały proces kontroli 
przebiegł sprawnie i miał jak najmniejszy 
wpływ na pracę warsztatu. Korzystając 
ze wsparcia Bio Service łatwiej zachować 
porządek zarówno w samym warsztacie, 
jak i w prowadzonej w firmie dokumenta-
cji. To na pewno pomoże zaś w kontaktach 
z instytucjami kontrolnymi.

WIZYTA INSPEKTORA WIOŚ NIE NALEŻY DO TYCH, NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORCY CZEKAJĄ 
Z NIECIERPLIWOŚCIĄ. BIO SERVICE WYJAŚNIA, JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PRZEDSIĘBIORCY 
ORAZ CZYM MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ KONTROLA PRZEPROWADZONA W JEGO WARSZTACIE.

KONTROLA WIOŚ
– PRAWA PRZEDSIĘBIORCY

Ważne!
Sankcji podlega także brak wpisu 
w systemie BDO oraz prowadzenie 
ewidencji w BDO w sposób 
niezgodny ze stanem faktycznym. 
Pomocna w tej sytuacji jest 
możliwość integracji platformy Bio 
Service z kontem w systemie BDO, 
dzięki której Karty Przekazania 
Odpadów mogą wypełniać się 
automatycznie.

BIO SERVICE
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SPOKÓJ Z ODPADAMI 
I FUNKCJONALNE PAKIETY USŁUG
Bio Service zapewnia dostęp do profe-
sjonalnego odbioru i utylizacji odpadów, 
daje możliwość skorzystania konsultacji 
z ekspertami w obszarze prawa środo-
wiskowego (w tym uzyskanie pomocy 
w przygotowaniu potrzebnej dokumen-
tacji) oraz oferuje usługę audytu energe-
tycznego, który może pomóc w ograni-
czeniu kosztów zużycia energii.
Rok 2021 przyniósł w tych obszarach 
szereg nowości. Zakres odbiorów za 
pośrednictwem platformy został posze-
rzony o części układu hamulcowego – 
tarcze i bębny. Zmodyfikowana została 
także oferta usług doradczych i konsul-

tacyjnych. Obecnie są one pogrupowane 
w ułatwiające posiłkowanie się nimi 
pakiety.
– Cieszymy się, że coraz więcej mecha-
ników decyduje się na w pełni odpowie-
dzialne podejście do utylizacji odpadów 
warsztatowych. Szereg przepisów wy-
musza na serwisach mechanicznych 
określone zachowania, ale naszym 
zdaniem równie ważna jest rosnąca 
świadomość wagi naszego wpływu na 
środowisko. Dzięki pomocy Bio Service 
ekologicznie odpowiedzialne działania 
nie wymagają dodatkowego, dużego na-
kładu pracy, a możliwość skorzystania 
z naszej refundacji sprawia, że mogą one 
kosztować mniej – przypomina Adrian 

Siemiński, zarządzający projektem 
Bio Service na rynku polskim.

GOSPODARKA ODPADÓW ONLINE 
– SZYBCIEJ I WYGODNIEJ
Bio Service nieustannie dąży do podno-
szenia jakości usług odbioru odpadów 
oraz wygody ich zgłaszania. W związku 
z tym w 2022 roku przewidziana jest 
dalsza rozbudowa funkcjonalności plat-
formy BS BIO oraz jej integracja z inny-
mi e-usługami Inter Cars, w tym Inter 
Cars e-Catalog oraz oprogramowaniem 
warsztatowym eSOWA. 
Na początku roku odświeżyliśmy stronę 
bio-service.pl. Jej przeglądanie jest dzięki 
temu znacznie wygodniejsze dla użyt-
kownika. Naszym celem jest stworzenie 
z niej centrum informacji o gospodarce 
odpadami i ich ekologicznej utylizacji, 
do których łatwo dotrą wszystkie osoby 
zainteresowane tym tematem. Ponadto 
zamierzamy przeprowadzić duże bada-
nie wśród naszych klientów, aby lepiej 
poznać ich potrzeby i skutecznie na nie 
odpowiedzieć – zapowiada Adrian Sie-
miński z Bio Service.

USŁUGI DLA WSZYSTKICH 
WARSZTATÓW
Korzystanie z usług Bio Service odby-
wa się za pomocą wygodnej w użyciu 
platformy online. Zarejestrować się na 
nią mogą wszyscy mechanicy zainte-
resowani kompleksowym podejściem 
do gospodarki odpadami w warsztacie. 
Aby założyć konto na platformie wystar-
czy wypełnić odpowiedni formularz.
Podczas uzupełniania danych rejestra-
cyjnych można od razu połączyć nowy 
profil klienta Bio Service ze swoim nu-
merem BDO. Dzięki temu, po zleceniu 
odbioru przez platformę, obowiązkowe 
Karty Przekazania Odpadu będą wypeł-
niały się automatycznie.

BIO SERVICE W MINIONYM ROKU POSZERZYŁ SWOJĄ OFERTĘ O ODBIÓR ZUŻYTYCH TARCZ 
I BĘBNÓW HAMULCOWYCH. KLIENCI UZYSKALI RÓWNIEŻ DOSTĘP DO PAKIETÓW USŁUG 
PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH. NOWE FUNKCJONALNOŚCI DLA WŁAŚCICIELI 
WARSZTATÓW ZOSTANĄ WPROWADZONE TAKŻE W 2022 ROKU.

CO ZROBILIŚMY I CO 
PLANUJEMY W 2022 ROKU?
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