
POZNAJ
 OFERTĘ SEGMENTU 

OFF-HIGHWAY
WYGRAJ WYCIECZKĘ 

DO TUNEZJI!
WSPIERAMY 
DŁUGIE ŻYCIE 
POJAZDÓW

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
CZERWIEC 2022

SHOW CAR 
W NOWYCH 
BARWACH





1SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI 
WYWIAD Z KRZYSZTOFEM SOSZYŃSKIM, 
WICEPREZESEM ZARZĄDU INTER CARS02

NOWE CENTRUM SZKOLENIOWE 
ZE STUDIEM NAGRANIOWYM W CZOSNOWIE06

FORD TRUCKS POLSKA 
FORD TRUCKS POSZERZA 
SWOJĄ SIEĆ DEALERSKĄ18

PURRO – FILTRY ZAPROJEKTOWANE 
DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH24

POLSKI FINAŁ TEGOROCZNEJ 
EDYCJI YOUNG CAR MECHANIC08

FUNDACJA INTER CARS DOŁĄCZA 
DO OPERACJI CZYSTA RZEKA05

SIECI SERWISOWE 
ZACZYNAŁEM SAM OD JEDNEGO AUTA 12

AGRO 
CZĘŚCI DO SILNIKÓW 
CATERPILLAR22

WYGRAJ WYCIECZKĘ 
DO TUNEZJI!27

BIO SERVICE 
KORZYŚCI DLA TWOJEGO 
WARSZTATU I DLA ŚRODOWISKA20

POZNAJ OFERTĘ SEGMENTU 
OFF-HIGHWAY28
CO NOWEGO W SEGMENCIE 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH?30

KOMPLEKSOWA 
OFERTA ZF

to elektroniczna forma 
gazety papierowej.

Zapraszamy na: 
www.truck.intercars.com.pl 
www.qservicetruck.eu

WYDANIE

Adres Redakcji: ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów 
 tel.: 22 714 14 12 
 www.truck.intercars.com.pl 
 www.q-servicetruck.pl

Redaktor Naczelny:  Sławomir Rybarczyk

Redaktor Prowadzący:  Joanna Król

Redaktorzy:  Ewa Peresada i Jacek Żytnicki 

Współpraca:  Grzegorz Dąbrowski, Piotr Filipiuk, 
 Mateusz Jabłoński, Wojciech Kopacz,  
 Wojciech Kopiel, Damian Kostro,  
 Joanna Mikiel, Piotr Nazorek,  
 Jan Niezgoda, Emilia Och,  
 Rafał Pierzgała, Mikołaj Rutkowski, 
 Mariusz Syty, Józef Stefaniszyn,  
 Łukasz Toboła, Sylwia Wysocka

Projekt layoutu:  mediagrafika.pl

Korekta:  Karolina Kuczyńska

Skład i Druk:  Drukarnia Millenium

Reklama:  Emilia Och, 
 eoch@intercars.eu, tel. 22 714 14 25

Nakład: 6 000 egz.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania naszego czasopisma, wyślij wiadomość e-mail na adres eoch@intercars.eu

64
10

INTER CARS 
E-CATALOG 

YOUNG 
CAR 
MECHANIK

08



AKTUALNOŚCI2

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

WYWIAD Z KRZYSZTOFEM 
SOSZYŃSKIM, WICEPREZESEM 
ZARZĄDU INTER CARS SA

CZYM JEST 
ELEKTROMOBILNOŚĆ?
Elektromobilność to zbiór zagadnień 
dotyczących stosowania i użytkowania 
pojazdów z napędem elektrycznym. Defi-
nicja ta odnosi się do technicznych i eks-
ploatacyjnych aspektów, które obejmują 
pojazdy elektryczne, infrastrukturę do 
ładowania oraz technologię. Nie mówimy 
tu tylko o finalnym produkcie, ale również 
o środkach niezbędnych do wytworzenia 
tych dóbr, ich serwisowania, jak również 
na końcu utylizacji lub regeneracji. 

ROZUMIEMY POTRZEBĘ 
OGRANICZENIA EMISJI CO2 
Na rynku możemy wyróżnić co najmniej 
kilka trendów dotyczących elektromo-
bilności. Bardzo trudno jest wskazać 
jeden wiodący, o którym moglibyśmy 
powiedzieć, że zostanie z nami na lata. 
Jesteśmy w fazie przejściowej. Podobnie 
jak w innych branżach powstanie z pew-
nością nowy standard, który pozostanie 
z nami na dłużej. Faktem jest jednak to, 
że zeroemisyjność to kierunek, który 
powinien być zaakceptowany przez 
mieszkańców globu, jeśli chcemy zadbać 
o naszą planetę i stworzyć kolejnym po-
koleniom miejsce nadające się do życia. 

CZY ŚWIAT JEST 
NA TO GOTOWY? 
Społeczeństwo nie lubi, kiedy nagle mu 
się coś narzuca lub odbiera. Często koń-
czy się to rewolucjami. Dlatego należy 
zadać sobie pytanie: od czego powinni-
śmy zacząć, aby rozpocząć tę rewolucję 

w myśleniu, a w codziennym życiu 
wdrażać to ewolucyjnie z poszanowa-
niem wszystkich uczestników rynku. 

JAK KSZTAŁTOWAĆ 
SIĘ BĘDĄ DALSZE ZMIANY? 
Jeśli spojrzymy na szeroko rozumianą 
branżę motoryzacyjną, to zarówno Inter 
Cars, jak i cały niezależny rynek, mogą 
odgrywać kluczową rolę w niskoemisyj-
ności lub też równoważeniu tego czynni-
ka. Okres pandemii dobitnie pokazał, że 
ludzie, jeśli czują się zagrożeni, wybiorą 
własne auto, które ich chroni, niżeli tań-
szą, ale bardziej ryzykowną alternatywę 
w postaci transportu publicznego. 

ODPOWIADAMY 
NA WSPÓŁCZESNE 
WYZWANIA DLA BRANŻY 
MOTORYZACYJNEJ 
Oczywiście, pewne zmiany są nieunik-
nione. Rozwój niektórych technologii 
będzie przyspieszał i to już się dzieje. 
Wzrasta liczba nowych modeli samo-
chodów o napędzie elektrycznym, po-
jawią się nowe dopłaty, rozwijana jest 
infrastruktura. Dziś jest o wiele łatwiej 
kupić nowe auto o napędzie elektrycz-
nym aniżeli spalinowym. Dostępność 
aut wspiera współdzielenie parku 
samochodowego w postaci wynajmu 
krótkoterminowego, tzw. car sharingu. 
Różnego rodzaju formy subskrypcji dają 
możliwość wykorzystania tych samych 
zasobów przez większą grupę osób. 
W przyszłości auta mogą być własnością 
wyspecjalizowanych firm, które będą 

WSPIERAMY 
DŁUGIE ŻYCIE 
POJAZDÓW

PEŁNA WERSJA ROZMOWY ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA W RAPORCIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY INTER CARS ZA ROK 2021

JESTEM GŁĘBOKO 
PRZEKONANY, ŻE JAKO 
NIEZALEŻNY DYSTRYBUTOR, 
DOSKONALE WPISUJEMY 
SIĘ W IDEĘ ZMNIEJSZANIA 
ŚLADU WĘGLOWEGO. PRZEDE 
WSZYSTKIM DOSTARCZAMY 
CZĘŚCI DO AUT, KTÓRE JUŻ 
ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE, 
A CO ZA TYM IDZIE, KOSZT 
ŚRODOWISKOWY EMISJI 
ZWIĄZANYCH Z ICH 
WYTWORZENIEM ZOSTAŁ 
JUŻ PONIESIONY. 
JEŚLI CHCEMY, ABY 
ŚLAD WĘGLOWY BYŁ JAK 
NAJMNIEJSZY, MUSIMY 
WYDŁUŻYĆ CYKL ŻYCIA 
POJAZDU

KRZYSZTOF SOSZYŃSKI, 
WICEPREZES ZARZĄDU INTER CARS.

tworzymy
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użyczać nam pojazd razem z całym pa-
kietem. W Europie Zachodniej, gdzie za-
sobność portfela jest większa, stanie się 
to szybciej. Europa Środkowo-Wschodnia 
ma dodatkowe, umowne pięć minut. Inter 
Cars, mając wiedzę i znając prognozy, ma 
zatem szanse przygotować się do tego. 

CO JEST POWODEM 
ZMIAN NA RYNKU? 
Jest kilka powodów takiego stanu rze-
czy. Często ceny nowych aut elektrycz-
nych są wyższe niż tradycyjnych pojaz-
dów z napędem spalinowym. Jednakże 
zakup tego pierwszego niejednokrotnie 
związany jest z różnego rodzaju dopłata-
mi. Wysoka cena to również gwarancja 
zarobku dla producenta lub możliwość 
balansu, ponieważ producenci samocho-
dów mają narzucone pewne ilości, kon-
tyngenty – ile i jakiego rodzaju pojazdy 
mogą wytworzyć, aby zbilansować swój 
udział w miksie związanym z emisją 
i śladem węglowym. Jestem głęboko 
przekonany, że my, jako niezależny dys-
trybutor, doskonale wpisujemy się w ideę 
zmniejszania śladu węglowego.

W JAKI SPOSÓB? AUTA 
UŻYWANE WYDAJĄ SIĘ BYĆ 
DUŻO MNIEJ EKOLOGICZNE... 
Przede wszystkim dostarczamy części 
do aut, które już zostały wyproduko-
wane, a co za tym idzie, koszt środo-
wiskowy emisji związanych z ich wy-
tworzeniem został już poniesiony. Jeśli 
chcemy, aby ślad węglowy był jak naj-
mniejszy, musimy wydłużyć cykl życia 
pojazdu. Potrzebne są badania w tym 
temacie, ale nie możemy uznać, że nasza 
misja się skończyła. Oczywiście jest 
jeden warunek: ten samochód musi być 
w dobrym stanie technicznym. 

Co to oznacza? Nie zagłębiając się 
w szczegóły – musimy dążyć do tego, 
aby użytkownikom dać możliwość 
odpowiedzialnego decydowania 
o przyszłości nas wszystkich. Gdybyśmy 
mogli zaproponować produkty, mające 
realny wpływ na zmniejszenie emisji 
przez silniki spalinowe, z pewnością 
znalazłaby się szeroka rzesza osób, która 
z tej alternatywy by skorzystała, a co 
za tym idzie, nie byłoby konieczności 
produkowania nowych pojazdów 
i tworzenia śladu węglowego. 
Jednym z rozwiązań jest zastąpienie 
silnika spalinowego elektrycznym 
odpowiednikiem, również w aucie 
używanym. Niektóre grupy producenckie 
już zapowiadają skup aut używanych 
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i ich renowację do stanu fabrycznego. 
TO DOSKONALE WPISUJE 
SIĘ W TEN TREND. 
Zgadza się. Na pewno jest to znakomity 
ruch marketingowy, a być może 
będzie to też niosło za sobą walor 
ekonomiczny. To już zweryfikuje rynek. 
Niemniej to ogromna korzyść dla 
środowiska i bardzo dobra wiadomość 
dla niezależnych dystrybutorów części, 
regeneratorów i sieci naprawczej. 

DOSTARCZAMY CZĘŚCI, 
NARZĘDZIA I KNOW HOW 
W Polsce jest 18 000 warsztatów samo-
chodowych, które znają te auta, potrafią 
je naprawić i serwisować. My, poprzez 
szeroką ofertę i zasięg działania, oferuje-
my kierowcom możliwość serwisowania 
samochodów blisko ich miejsca zamiesz-
kania w oparciu o model „one stop shop” 
– wszystko pod jednym dachem. Dostar-
czamy do warsztatów wszystkie nie-
zbędne części, podzespoły do naprawy, 
a także wspieramy mechaników w pozy-
skaniu know-how, minimalizując liczbę 
„dotknięć” towarów i liczbę niezbędnych 
transportów. 
Idąc dalej, powołując się na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (ang. circular eco-
nomy), powinniśmy rozszerzać proces 
regeneracji poszczególnych elementów. 
W samochodzie są podzespoły, które 
mogą być poddane procesowi rewitaliza-
cji. Dużym obszarem na przyszłość jest 
logistyka i wytwarzanie/regenerowanie 
części bliżej ośrodków ich dystrybucji. 
Pandemia pokazała, jaki wpływ na do-
stępność części mają zerwane łańcuchy 
dostaw. Wiele osób podnosi temat wzro-
stu kosztów transportu podzespołów/
części np. z Chin, natomiast dość rzadko 
mówi się o związanej z tym emisji CO2. 
A młode pokolenia będą domagać się 
uwzględnienia tego aspektu w ofercie 
trafiającej na rynek. Nie ma więc koniecz-
ności tworzenia nowych komponentów 
i zwiększania śladu węglowego. 
Kolejnym zadaniem jest wprowadzenie 
już na poziomie legislacyjnym unifikacji 
części i prawa dostępu do nich. Jeśli nie-
zależny rynek będzie mógł identyfikować 
poszczególne części, będzie to miało po-
zytywny wpływ – zapobiegnie tworzeniu 
się monopoli, które nie są dobre ani dla 
konsumenta, ani dla środowiska. 

JAK ZATEM BĘDZIE 
WYGLĄDAŁ RYNEK 
SAMOCHODÓW 
ELEKTRYCZNYCH 
W NADCHODZĄCYCH LATACH? 

W Polsce park pojazdów czysto elek-
trycznych to 20 137 sztuk i jest to duży 
przyrost, bo aż 50% r/r. Drugą grupą po-
jazdów są hybrydy, w których nadal jest 
silnik spalinowy. To 20 737 sztuk. Widać, 
że rynek się zmienia, zmienia się jego 
struktura. Widać, ze zmienia się rynek 
i jego struktura. Być może dojdziemy do 
momentu, w którym ten przyrost będzie 
wykładniczy, jednak musimy pamiętać, 
że nadal trwają dyskusje o wpływie tego 
trendu na środowisko. Nie przekreślał-
bym w całości silników spalinowych. 
Znów pozwolę sobie na delikatną futuro-
logię, czyli bezemisyjny silnik spalino-
wy, np. taki zasilający silniki elektrycz-
ne na dłuższych trasach, wydaje się być 
naprawdę ciekawą alternatywą. 

POMAGAMY WARSZTATOM 
OTWORZYĆ SIĘ NA ZMIANY 
JAK WARSZTATY 
SAMOCHODOWE MOGĄ 
PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TEJ 
ZMIANY? 
Jako branżowy lider jesteśmy w stałym 
kontakcie z producentami poszcze-
gólnych elementów. Wśród naszych 
dostawców są wiodące firmy dostarcza-
jące podzespoły wykorzystywane na 
pierwszy montaż. Te same podzespoły 
są dostępne również w naszej szerokiej 
ofercie. W interesie tych firm jest, aby 
mechanicy byli dobrze zaznajomieni 
z możliwościami serwisowymi pojaz-
dów wykorzystujących ich części. My, 
jako zaufany partner, łączymy z nimi 
naszych klientów i niejako odpowia-

damy za transfer wiedzy, a co za tym 
idzie – za upowszechnianie się pewnych 
standardów. A im serwis samochodu 
elektrycznego jest bardziej dostępny 
i tańszy, tym większa liczba kierowców 
może wybierać ten rodzaj samochodu. 
Na razie rynek pozostaje w fazie ewo-
lucyjnej zmiany. Warto porównać wolu-
men produkowanych rocznie pojazdów 
do parku samochodowego, znajdującego 
się na naszych drogach. Potrzebujemy 
lat na zmianę struktury. Auto obecnie 
można sprzedać przez Internet, ale i tak 
w którymś momencie trzeba je napra-
wić. Z badań jasno wynika, że po serwis 
nie chcemy jeździć dalej niż 50 km 
czy 60 minut. Stąd autoryzowane sieci 
producentów samochodów czekają re-
wolucje. Otwarte na zmianę niezależne 
warsztaty mogą uzyskać dodatkową 
szansę na naprawę nowych pojazdów 
w okresie gwarancji. Dotyczy to w szcze-
gólności nowych marek, które pojawią 
się na rynku. 
Naszą misją jest integrować środowisko 
i tworzyć nowatorskie modele bizneso-
we. Nie zamierzamy czekać i przyglądać 
się procesowi bez własnego proaktyw-
nego podejścia. Obserwujemy trendy, po-
trafimy reagować odpowiednio szybko, 
co już udowodniliśmy. Obecnie wspiera-
my długie życie samochodów, bo na ten 
moment wydaje się to być najbardziej 
ekologiczne. Jednocześnie wspieramy 
nowe inicjatywy i przygotowujemy się 
do wykładniczej zmiany. W dystrybucji 
jest to prostsze niż w produkcji. Z opty-
mizmem patrzymy w przyszłość.
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W 2021 roku Inter Cars, w ramach reali-
zacji założeń strategii zrównoważonego 
rozwoju, powołał do życia Fundację Inter 
Cars. Jednym z pierwszych działań 
Fundacji jest wsparcie akcji „Operacja 
Czysta Rzeka”. 
Misją tej organizacji jest wspieranie 
rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz 
odpowiedzialnej mobilności dla ludzi 
i klimatu. Fundacja skupia swoje działa-
nia w czterech obszarach: rozwój kom-
petencji przyszłości, troska o środowisko 
naturalne, ochrona zdrowia i bezpie-
czeństwo ruchu drogowego.
- Z nieskrywaną dumą chcielibyśmy 

poinformować, że dołączamy do „Ope-
racji Czysta Rzeka”. To właśnie troska 
o środowisko zmotywowała nas do za-
angażowania się w to przedsięwzięcie. 
„Operacja Czysta Rzeka” wpisuje się 
w ważne dla nas kwestie, dzięki którym 
możemy sprostać wyzwaniom związa-
nym z klimatem. To dlatego zdecydo-
waliśmy się zostać sponsorem Banku 
Kontenerów i wziąć sprawy w swoje 
ręce. Tylko my – ludzie – możemy doko-
nać prawdziwej zmiany, która zapewni 
przyszłym pokoleniom bezpieczne 
i niezdegradowane środowisko – mówi 
Katarzyna Oleksowicz, Członkini Rady 
Fundacji Inter Cars. 
W ramach wsparcia Fundacji Zarząd 
Inter Cars zamierza wspólnie ze swoimi 
otoczeniem biznesowym – pracowni-
kami, filiantami, klientami oraz dostaw-
cami – posprzątać wybraną rzekę, jej 

brzegi oraz najbliższe otoczenie z zale-
gających tam śmieci.
- Niestety, każdy z nas widział odpady 
w lasach, na polach, czy właśnie nad 
rzekami. Poprzez udział w „Operacji 
Czysta Rzeka” chcemy dokonać wy-
miernych, prośrodowiskowych działań. 
Już wkrótce podamy więcej szczegółów 
naszego udziału w akcji wraz z instruk-
tażem, jak można zostać dumnym 
wolontariuszem Fundacji Inter Cars 
w ramach „Operacji Czysta Rzeka”. Spo-
tkajmy się nad rzeką! – dodaje Katarzy-
na Oleksowicz.

tworzymy

OPERACJA 
CZYSTA RZEKA

FUNDACJA INTER CARS 
DOŁĄCZA DO AKCJI

PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI WSPÓLNIE Z INTER CARS 
BĘDĄ TROSZCZYĆ SIĘ O STAN RZEK I WÓD W POLSCE. 
W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO WARTO WESPRZEĆ NAS 
W TYCH STARANIACH?

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI? 
ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU 
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Katarzyna Oleksowicz, 
Członkini Rady Fundacji 
Inter Cars
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Benjamin Franklin, znany jako jeden 
z założycieli Stanów Zjednoczonych, już 
w wieku nastoletnim, potajemnie wysyłał 
swoje artykuły do New England Courant, 
podpisując je Silence Dogood, czyli mil-
czenie jest złotem. Już wtedy rozumiał, 
że wiedza, inteligencja i mądrość, które 
nabywa się przez całe życie, są pod-
walinami sukcesu. W późniejszym 
czasie podsumował to twierdzeniem, 
że inwestowanie w wiedzę zawsze 
przynosi największe zyski. 
Trudno się z nim nie zgodzić. 
Dlatego też Dział Szkoleń Inter 
Cars, który do tej pory prężnie 
działał ze swoimi stacjonarnymi 
szkoleniami w budynku Isuzu, 
postanowił stworzyć własne miej-
sce przy głównej siedzibie firmy. 

O PROJEKCIE NOWEGO CENTRUM 
SZKOLENIOWEGO INTER CARS OPOWIA-
DA SEBASTIAN BABER, MENEDŻER DS. 
SZKOLEŃ GRUPY INTER CARS.

Anna Nowak: Dlaczego Czosnów?
Sebastian Baber: Nasi klienci kojarzą nas 
z tym miejscem. Do tej pory szkolenia 
stacjonarne odbywały się w budynkach 
Isuzu, kilkaset metrów od głównej siedzi-
by Inter Cars w Czosnowie. Dział Szkoleń 
jednak przez lata nabierał rozmachu 
i dziś, wraz z rosnącymi potrzebami ryn-

ku, my jako organizatorzy 
szkoleń mamy również coraz więk-
sze potrzeby i oczekiwania. Nabraliśmy 
ogromnego doświadczenia w organizacji 
zarówno szkoleń stacjonarnych, jak i onli-
ne. Wiemy, co się sprawdza i jakie nakłady 
są potrzebne, aby konkretny temat czy 

szkolenie odniosło 
oczekiwany skutek.
AN: Gdzie dokładnie znajduje się nowe 
Centrum Szkoleniowe?

CO NOWEGO W DZIALE SZKOLEŃ INTER CARS?

NOWE CENTRUM 
SZKOLENIOWE ZE 
STUDIEM NAGRANIOWYM 
W CZOSNOWIE
INTER CARS TO PRZEDE WSZYSTKIM DYSTRYBUTOR CZĘŚCI, DZIĘKI 
KTÓREMU NA EUROPEJSKI RYNEK TRAFIAJĄ PRODUKTY SETEK 
RÓŻNYCH PRODUCENTÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH. ATUTEM FIRMY 
JEST RÓWNIEŻ INWESTOWANIE W WIEDZĘ. ZARÓWNO SWOJĄ, 
CZEGO EFEKTEM JEST STALE ROZWIJAJĄCA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ 
FIRMY, JAK I W WIEDZĘ KLIENTÓW, PRZEZ STOSOWANIE 
CORAZ TO NOWSZYCH SPOSOBÓW UDOSTĘPNIANIA 
WARSZTATOM SAMOCHODOWYM WIEDZY 
TECHNICZNEJ, PRODUKTOWEJ ORAZ 
BIZNESOWEJ.
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SB: Centrum znajduje się na tyłach główne-
go budynku Inter Cars, w Czosnowie, przy 
ulicy Gdańskiej 15. Poza przystosowanym, 
obszernym obiektem, w którym odbywać 
się będą szkolenia, mamy tam również 
bardzo wygodnie zaprojektowane zaplecze 
socjalne oraz profesjonalne studio nagra-
niowe. Przy budynku jest duży parking, 
a dojazd do niego odbywać się będzie stwo-
rzo-

nym specjalnie do tego ciągiem komunika-
cyjnym po lewej stronie budynku głównego, 
wzdłuż znajdującego się tam parkingu.
AN: Hala w Isuzu, w której do tej pory 
odbywały się szkolenia, była większa. 
Czy nie będzie Wam to przeszkadzało 
w nowych realizacjach?
SB: Z pewnością nie. Obecny obiekt szko-
leniowy jest zupełnie wystarczający, aby 
umieścić tam dwa stanowiska naprawcze 

oraz dodatkowy sprzęt. Poza 
tym w Isuzu za ścianą 

hali, w której odby-
wały się części 
praktyczne 
szkoleń, 

mieliśmy 
prężnie 

działający warsztat. Powodowało to utrud-
nienia dla obu stron i wymagało ustępstw 
i kompromisów. Dziś nowy budynek jest 
w pełni do naszej dyspozycji. Możemy go 
zagospodarować i urządzić zgodnie z ak-
tualnymi potrzebami, dostosowując się 
do każdego szkolenia według przyjętego 

scenariusza. Mamy tam miejsce, wyma-
ganą ciszę i najlepsze warunki do nauki 
dla naszych kursantów.

WEBINARY I SZKOLENIA ONLINE

AN: Czy poza szkoleniami stacjonarnymi 
planujecie nagrywać tu również szkole-
nia online?
SB: Szkolenia online, webinary, filmy 
instruktażowe na zlecenie naszych 
działów i poszczególnych dostawców, 
a nawet filmy reklamowe, jeśli będzie 
taka potrzeba. Projekt zarówno budynku, 
jak i studia nagraniowego, które jest od-
dzielnym, specjalnie zaprojektowanym 
i zabezpieczonym pomieszczeniem są tak 
przygotowane, aby dać nam maksimum 
możliwości dostosowania ich do potrzeb 
konkretnego szkolenia czy nagrania.
AN: Studio nagraniowe – to brzmi dum-
nie. Czym będzie się ono różniło od tego, 
które było zlokalizowane wcześniej 
w Isuzu.
SB: W Isuzu staraliśmy się dostosować 
dużą halę do bieżących potrzeb. Zrobiliśmy 
ścianki ograniczające i ujednolicające tło, 
aby ułatwić sobie montaż, ale wielkość hali, 
pogłos, brak ciszy, brak specjalistycznego 
oświetlenia – to były nasze codzienne 
bolączki. W nowym studiu wszystkie te 
elementy zostały zaplanowane i zapro-
jektowane na etapie tworzenia pomiesz-
czenia. Ustawienia kamer, green screen, 
odpowiednie oświetlenie z różnym natę-
żeniem i kątem padania oraz wygłuszenie 
pomieszczenia to wszystko plus profesjo-
nalny sprzęt, który również zakupiliśmy, 
dadzą nam ogromne możliwości.

WSPÓŁPRACA SZKOLENIOWA Z DO-
STAWCAMI

AN: Powiedziałeś wcześniej, że zarówno 
Centrum, jak i studio nagraniowe stwo-
rzyliście nie tylko na własne potrzeby, 
ale również, aby je udostępniać np. 
dostawcom. Jak będzie to wyglądało?
SB: Zawsze staraliśmy się wychodzić 
naprzeciw potrzebom naszych partnerów 
biznesowych. Dlatego jeśli którykolwiek 
producent chciałby nagrać u nas swój 
materiał, skorzystać z doświadczenia 
naszych ekspertów od nagrań, to po-
winien zgłosić się do Działu Szkoleń, 
do Marka Skałbani, mskalban@intercars.
eu, +48 695 692 020 lub bezpośrednio do 
mnie sbaber@intercars.eu, +48 608 299 383 
i porozmawiać o szczegółach. Zaprasza-
my do współpracy.
AN: Dziękuję za rozmowę i życzę powo-
dzenia.

WWW.QSERVICETRUCK.EU  
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Konkurs Young Car Mechanic to inicjaty-
wa powstała w ramach programu Młode 
Kadry, stworzonego przez Inter Cars przy 
współpracy ze szkołami, firmami bran-
żowymi, wspierana przez unijny Pro-
gram Erasmus+. Jego celem jest przede 
wszystkim promowanie wysokiej jakości 
kształcenia zawodowego, motywowanie 
młodego pokolenia do działania i do-
kształcania się, kreowanie atrakcyjnego 
wizerunku zawodu mechanika oraz łą-
czenie, już na wczesnym etapie zawodo-
wym, adeptów mechaniki samochodowej 
z przyszłymi pracodawcami.
- Krajowy finał Young Car Mechanic 
dobiegł końca. Była to emocjonująca ry-
walizacja, obfitująca w zwroty akcji. Aż 
do samego końca żaden z zawodników 
nie mógł być pewny zwycięstwa, dzięki 

czemu mogliśmy obserwować z jakim 
zaangażowaniem i pasją podchodzą 
do wykonywanych zadań. Dziękujemy 
wszystkim uczniom, nauczycielom, 
a także sponsorom, bez których byłoby 
nam bardzo ciężko zorganizować finał 
na tak wysokim poziomie – mówi Seba-
stian Baber, Menedżer ds. Szkoleń Grupy 
Inter Cars. 

Krajowi finaliści 
W finale udział wzięło 10 najlepszych 
uczniów z 10 szkół zawodowych i tech-
nicznych. Byli to:
• Adam Markiewicz z Centrum Edukacji 

Zawodowej w Sieradzu,
• Adrian Maliszewski z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Jana Pawła 
II w Radzyniu Podlaskim,

• Bartosz Miroński z Centrum Kształce-
nia Zawodowego w Siedlcach,

• Jakub Małolepszy z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Częstochowie,

• Jakub Sobolewski z Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Św. Józefa w Bia-
łymstoku,

• Jakub Sowa z Zespołu Szkół nr 2 we 
Wrocławiu,

• Kacper Basta z Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Nowym Sączu,

• Mateusz Kasperek z Zespołu Szkół 
Mechanicznych im. Rtm. Witolda 
Pileckiego w Opolu,

• Mateusz Kubis z Powiatowego Zespo-
łu Szkół nr 1 i. Józefa Bema w Pszczy-
nie,

• Szymon Błaszczak z Zespołu Szkół 
Samochodowych im. Stanisława Syro-
czyńskiego w Lublinie.

Pierwsze miejsce w rywalizacji przypa-
dło Jakubowi Sobolewskiemu z Zespołu 
Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa 
w Białymstoku, na kolejnych miejscach 
znaleźli się Kacper Basta z Zespołu 
Szkół Samochodowych w Nowym Sączu 
oraz Adrian Maliszewski, reprezentujący 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 
Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. 
Zwycięzca, czyli Jakub Sobolewski, 
będzie reprezentował Polskę w finale 
Young Car Mechanic International, 
który odbędzie się w Gyor na Węgrzech 
w dniach 24-26.06.2022.
- Wygrana w tym konkursie to uhonoro-
wanie mojej ciężkiej pracy, którą włoży-
łem w przygotowanie. Cieszę się, że moje 
umiejętności i pasja, którą wkładam 
w rozwój swoich kompetencji procentują 
i znajdują odzwierciedlenie m.in. w tak 
prestiżowym konkursie – mówił tuż po 
zakończeniu rywalizacji Jakub Sobo-
lewski. 

Zadania zostały przygotowane we 
współpracy z przedstawicielami 10. 
znanych producentów motoryzacyjnych, 
którzy chcą wspierać rozwój młodych 
mechaników. Są to: Bosch, Continental, 
Elring, Febi, Filtron/Mann Filter, Meyle, 
Schaeffler, Shell, Valeo oraz ZF.

W WEEKEND 21 I 22 MAJA 2022R., W WARSZAWIE ODBYŁ 
SIĘ POLSKI FINAŁ YOUNG CAR MECHANIC. BYŁA TO 
JUŻ SZÓSTA EDYCJA TEGO KONKURSU I JAK ZWYKLE 
OKAZAŁA SIĘ FANTASTYCZNYM ORAZ EMOCJONUJĄCYM 
SPOTKANIEM MŁODEGO POKOLENIA MECHANIKÓW 
Z REALIAMI POTENCJALNEGO MIEJSCA PRACY POPRZEZ 
CIEKAWE I WYMAGAJĄCE ZADANIA KONKURSOWE.  

AKTUALNOŚCI

ZNAMY NAJLEPSZEGO 
MŁODEGO MECHANIKA 
2022 W POLSCE! 
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Wybór kierunku zawodowej przyszłości 
jest jedną z najważniejszych, a zara-
zem najtrudniejszych decyzji w życiu 
młodego człowieka. Spotkania z profe-
sjonalistami dają wyjątkową możliwość 
wypracowania własnych przemyśleń 
oraz przeanalizowania opcji dalszego 
kształcenia.
Inter Cars SA wraz z lokalną firmą Tur-
bańscy Sp. z o.o., posiadającą w załodze 
jednoczesnych absolwentów wymienio-
nej szkoły, wyszli z inicjatywą wsparcia 
młodzieży w ramach wyboru dalszej 
ścieżki rozwoju. Specjaliści branży cię-
żarowej, opowiedzieli o specyfice pracy 
warsztatu, u producentów, na filiach 
oraz wielu innych lokalizacjach mogą-
cych stanowić przyszłe miejsce pracy 
dla osób specjalizujących się w danej 

dziedzinie. Uczniowie dowiedzieli się, 
jakie czekają na nich perspektywy i wy-
nagrodzenia, a także jakie kompetencje 
są oczekiwane przez pracodawców. 
Dodatkowymi atrakcjami dla każdego 
ucznia były przeprowadzane konkursy 
z nagrodami, seans VR Cinema oraz 
możliwość obejrzenia flagowego pojaz-
du marki Ford Trucks – Forda F-MAX. 
Firma Turbańscy Sp. z o.o. mająca swoją 
siedzibę w Głuchowie, jest autoryzowa-
nym serwisem Ford Trucks oraz zajmuje 
się m.in. serwisem aut ciężarowych, 
usługami dla rolnictwa, magazynowa-
niem i transportem międzynarodowym. 
Jako lokalna i rodzinna firma, oddalona 
blisko 3 km od Pogorzeli, stanowi ideal-
ny przykład dla kształcącej się młodzie-
ży oraz oferuje szczególne możliwości 
w kierunku rozwoju przyszłych eksper-
tów rynku ciężarowego, jako potencjal-
ny pracodawca. 

21 KWIETNIA 2022 R. PRZEDSTAWICIELE FIRMY INTER 
CARS SA ORAZ WARSZTAT SIECI Q-SERVICE TRUCK 
TURBAŃSCY SP. Z O.O. SPOTKALI SIĘ Z MŁODZIEŻĄ 
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH 
W POGORZELI, CELEM PRZEKAZANIA ZDOBYTEJ 
NA PRZESTRZENI LAT WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 
ZWIĄZANEGO Z WYBOREM BRANŻY CIĘŻAROWEJ.

SPECJALIŚCI BRANŻY 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH 
PILNIE POSZUKIWANI!

9AKTUALNOŚCI
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Jednym z nich jest Inter Cars e-Catalog, 
multizadaniowe narzędzie, którego celem 
jest przyspieszenie procesu zamawiania, 
kupowania, a już niebawem płacenia 
i zbierana danych o kliencie przy jedno-
czesnym eliminowaniu błędów wynikają-
cych z nieuwagi czy rozproszenia danych. 

OBECNIE DOSTĘP DO TEGO 
NARZĘDZIA MA JUŻ PONAD 
36 000 KLIENTÓW I GRUPA 
TA STALE ROŚNIE.
Jest to rozbudowany system wyszuki-
wania czy dopasowywania części, ale 
również innych funkcjonalności dotyczą-
cych m.in. dostaw, możliwości tworzenia 
baz zapisanych pojazdów czy ulubionych 
produktów, zarządzania poziomem dostę-
pów przez właściciela serwisu czy rekla-
macjami.
Wszystkie one pomagają budować bazę 
samochodów stałych klientów, zapew-
niając płynność pracy zarówno warszta-
tu, jak i firm transportowych.

FUNKCJA „ZAPISANE POJAZDY”
Czym jest zapisywanie pojazdów? Naj-
prościej mówiąc, jest to forma katalogo-
wania pojazdów klientów, tworzących 
bank wiedzy o danym pojeździe i klien-
cie. Funkcja ta umożliwia nie tylko 
przyporządkowanie określonego auta 
do firmy, ale również nadanie mu nazwy 
lub przypisanie mu imienia i nazwiska 
kierowcy. Pozwala to również na tworze-
nie cyklicznych ofert dla konkretnego 
auta, np. serwisu olejowego lub hamul-
cowego.

System zapisanych pojazdów umożliwia 
także sprawdzenie, które produkty zo-
stały już zamówione, a które jeszcze nie. 

CENTRALIZACJA DANYCH 
Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
Projekt wdrożeniowy Inter Cars 
e-Catalog, zakłada przede wszystkim 
przetransferowanie do nowego systemu 
jak największej liczby klientów, ale rów-
nież pokazanie, że nowe rozwiązania 
i większe możliwości nie oznaczają 
wcale trudniejszej czy bardziej skom-

INTER CARS 
E-CATALOG 
– MULTIZADANIOWE 
NARZĘDZIE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI

WIĘCEJ NA TEMAT FUNKCJI 
DOSTĘPNYCH W INTER CARS 
E-CATALOG ZNAJDZIESZ NA 

www.elink.intercars.eu/e-catalog

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. 
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plikowanej obsługi. Wręcz przeciwnie. 
Dzięki automatyzacji procesów, system 
podczas zamówienia, podpowiada użyt-
kownikowi kolejne kroki i podaje wiele 
szczegółowych informacji. 
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 dosta-
wę jednym transportem. 

ZOSTAŃ AMBASADOREM 
INTER CARS E-CATALOG
Współpraca Inter Cars z serwisami sa-
mochodowymi opiera się nie tylko na 

dystrybucji, kupnie i sprzedaży części czy 
wyposażenia warsztatowego. - Chcieliby-
śmy 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 ambasado-
rem Inter Cars e-Catalog na kolejny kwar-
tał. Zwycięzcy zaproponujemy spotkanie 
i zaprezentowanie swojej firmy, np. w wy-
wiadzie z właścicielem lub pracownikami. 
Zaprezentujemy wygrany warsztat, re-
klamując jego stronę internetową, nazwę 
i usługi, które proponuje.

CYKLICZNE SPOTKANIA 
Z INTER CARS E-CATALOG
Aby praca z wykorzystaniem wszyst-
kich dostępnych funkcji Inter Cars e-Ca-
talogu była możliwa, ważne jest, aby sys-
tem ten nie miał przed użytkownikami 
żadnych tajemnic. W celu zapoznawania 
wszystkich z systemem Inter Cars po-
stanowił zorganizować cykliczne, co-
miesięczne „Spotkania z e-Catalog".
Odbywają się one online w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca o godzinie 16.00. 
Informacje o spotkaniach można zna-
leźć zarówno na stronie szkoleń Inter 
Cars, jak i połączyć się przez baner na 
stronie głównej Inter Cars e-Catalog. 
Zapraszamy!

INTER CARS 
E-CATALOG  ZOSTAŃ 

AMBASADOREM 
INTER CARS 
E-CATALOG.

– MULTIZADANIOWE 
NARZĘDZIE

AKTUALNOŚCI
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„BEZ LUDZI, NA KTÓRYCH ZAWSZE MOGŁEM POLEGAĆ 
I WSPARCIU RODZINY, NIE OSIĄGNĄŁBYM SUKCESU. 
TO DZIĘKI NIM ZBUDOWAŁEM COŚ WARTOŚCIOWEGO”. 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY WYWIADU Z WŁAŚCICIELEM 
SERWISU Q-SERVICE TRUCK MARCOTRANS, PANEM 
MARIUSZEM KSIĄŻKIEM.

Ewa Peresada: Jakie były początki firmy? 
Od jak dawna działacie? Kto był założy-
cielem, czyli jak wygląda historia Marco-
transu? 
Mariusz Książek: W roku 2000 zdałem 
maturę i szukałem źródła dochodu. 
Miałem już wtedy prawo jazdy. Pierwszą 
pracę zacząłem jako kurier, ale musia-
łem najpierw kupić od właściciela firmy, 
w której się zatrudniłem, używane auto za 
dość wygórowaną cenę. Taki był warunek 
transakcji wiązanej. O pracę dla młodej 
osoby zaraz po szkole w tamtych czasach 
było trudno, zdecydowałem się więc na 
ten zakup. Tyle że po dwóch tygodniach 
sprzedałem samochód i kupiłem inny, 
który bardziej nadawał się do jazdy. Usługi 
które świadczyłem były to przewozy ku-
rierskie dla firmy DB Schenker przez jej 
ówczesne przedstawicielstwo w Polsce – 
firmę Speedpol. Potem rozwinąłem biznes 
i kupiłem kolejne auta.
Moja firma dobrze prosperowała i szybko 
się rozwijała, a ja obsługiwałem kolejne 
regiony Polski. 10 lat później miałem już 
ok. 30 samochodów, a oprócz transportu 
lokalnego i regionalnego obsługiwałem 

również trasy międzynarodowe.
Lata 2008-2010 także były bardzo trudnym 
okresem, w którym zbankrutowało wiele 
firm transportowych. Musiałem dokonać 
wyboru i wprowadzić pewne zmiany. 
Zacząłem prowadzić rozmowy z innymi 
kontrahentami, m.in. z firmą DSV, z którą 
współpracuję do dzisiaj. Kupiłem większe 
samochody i zrezygnowałem z transportu 
krajowego na rzecz szybszego rozwoju 
gałęzi związanej z transportem między-
narodowym. W tym samym okresie otwo-
rzyłem mały serwis pojazdów dostaw-
czych i ciężarowych, który był początkowo 
dostosowany tylko pod obsługę naszej 
własnej floty.
Serwis rozrastał się w naturalny sposób 
i zaczęliśmy z czasem świadczyć również 
usługi dla klientów spoza firmy. Warsztat 
był początkowo położony na uboczu mia-
sta w mało atrakcyjnej lokalizacji. W 2013 
roku zdecydowaliśmy się przystąpić do 
sieci Q-Service Truck. Zawdzięczamy tej 
decyzji zdecydowanie szybszy rozwój 
serwisu i zyskanie większej rozpoznawal-
ności na rynku. W latach 2014-2015 nasz 
tabor liczył już ponad 100 samochodów, 

więc serwis miał dużo pracy. W 2015 roku 
zdecydowałem się na kolejny krok – kupi-
łem działkę w Stargardzie Szczecińskim 
przy ul. Usługowej i tutaj wybudowaliśmy 
nowy serwis w którym funkcjonujemy do 
dzisiaj. W tym samym czasie oddział Inter 
Cars w Szczecinie podjął decyzję o zmia-
nie lokalizacji. Wpadłem na pomysł, aby 
część budowanego obiektu wynająć pod 
filię Inter Cars. Prace budowlane ruszyły 
w 2016 roku. W 2017 roku spora część 
magazynu Inter Cars była już oddana do 
użytkowania. 

EP: Czyli filię Inter Cars macie Państwo 
w tej chwili dosłownie na podwórku?
MK: Zgadza się! Współpraca z Inter Cars 
układa się nam bardzo dobrze. Można wręcz 
powiedzieć, że po części chodzimy na zaku-
py dosłownie z własnym koszykiem. 

EP: A jaka była dalsza historia serwisu?
MK: W tym samym roku zacząłem się 
nosić z zamiarem przeniesienia serwisu 
do nowej lokalizacji. Wybudowaliśmy spo-
ry serwis, który obecnie liczy 6 bram i 12 
stanowisk. Jest też duża część biurowa, 
która mieści pracowników obsługujących 
wszystkie gałęzie Marcotransu. 
Powstał również 4-stanowiskowy serwis 
pojazdów osobowych, obecnie należący 
do sieci Q-Service Castrol. Zainwestowa-
liśmy także w myjnię samochodów oso-
bowych, wulkanizację, serwis ogumienia 
oraz lakiernię dla samochodów osobo-
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wych i ciężarowych. Dzięki tym inwe-
stycjom możemy śmiało powiedzieć, że 
świadczymy kompleksowe usługi zarów-
no dla aut osobowych, jak i ciężarowych. 
Na terenie naszego obiektu powstała 
również stacja paliw, która jest wynajmo-
wana przez jedną z czołowych sieci eu-
ropejskich AS 24. Obok tej nieruchomości 
wybudowaliśmy jeszcze duży dwuhek-
tarowy parking, na którym parkuje nasz 
stały tabor. 
Do nowego obiektu wprowadziliśmy się 
w 2018 roku. W 2020 roku podpisaliśmy 
umowę z Ford Trucks decydując się na 
współpracę dealerską. Mimo, że w tym 
czasie na brak klientów nie narzekaliśmy, 
to ten krok pomógł nam również wejść 
na kolejny poziom rozwoju działalności 
biznesowej.
Oferta Ford Trucks była dla nas bardzo 
korzystna od strony finansowej i patrząc 
na to z dzisiejszej perspektywy, widzimy, 
że to była właściwa decyzja.
 
EP: Która z gałęzi firmy pełni obecnie 
najważniejszą rolę? 
MK: Najbardziej rozwojową gałęzią 
w mojej firmie jest z pewnością serwis. 
Duży postęp i możliwości zauważyliśmy 
już po przystąpieniu do sieci Q-Service 
Truck, a potem również po podpisaniu 
umowy dealerskiej z Ford Trucks Polska. 
Nie znaczy to oczywiście, że ta część 
firmy przynosi największe przychody, ale 
właśnie w niej dostrzegam największy 
potencjał rozwoju. Zastanawiamy się, czy 
w przyszłości nie zaczniemy redukować 
działalności transportowej na rzecz roz-
woju działalności serwisowej. Decyzje ta 
ukierunkowana jest większą stabilnością 
biznesu, mniejszą liczebnością zatrud-
nionych pracowników, co w dzisiejszych 
czasach ma duże znaczenie. 
Patrząc w przyszłość pod kątem ewen-
tualnej emerytury i zwiększenia ilości 
wolnego czasu, to dostrzegam, że prowa-
dzenie firmy transportowej z własnym ta-
borem generuje znacznie więcej trudności 
i własnego zaangażowania, niż warsztat 
samochodowy. 

EP: A jak wygląda u Państwa sytuacja 
z pracownikami, albo raczej z ich bra-
kiem? Obecnie wielu właścicieli serwisów 
upatruje w tym temacie poważnego pro-
blemu dla dalszego rozwoju firmy.
MK: My również zauważamy, że brakuje 
na rynku dobrze wykształconych i chęt-
nych do pracy fachowców. Widać to bar-
dzo wśród kierowców. Jeśli chodzi jednak 
o część serwisową, to muszę się pochwa-
lić, ale większość mechaników to osoby, 

które pracują w naszej firmie wiele, często 
nawet kilkanaście lat. Nie ma dużej rotacji, 
a skład zespołu jest raczej stały. 
Dzięki temu łatwiej jest mi inwestować 
w szkolenia dla lojalnych i profesjonal-
nych pracowników. Wiedza zostaje u nas 
i to procentuje. Trudności pojawiają się 
jednak, gdy rozwijając firmę, poszukujemy 
nowych pracowników. Wtedy rzeczywi-
ście widać, że ludzi zdolnych i chętnych 
do pracy brakuje.
Młodzi mechanicy też się za bardzo nie 
garną do pracy. Mamy podpisaną umowę 
z dwiema szkołami i przyjmujemy od nich 
uczniów na praktyki. Nasze doświadcze-
nie jest niestety w tym zakresie podobne 
jak u większości serwisów: nie ma wielu 
praktykantów, którzy wykazują się szcze-
gólnym zaangażowaniem i chęcią pozo-
stania w zawodzie. Na szczęście zdarzają 
się również perełki. Liczymy na ich zapał 
i zaangażowanie z myślą że zostaną 
z nami na dłużej.

EP: A czy uczniowie, którzy przychodzą 
na praktyki, dzielą się na tych do obsługi 
pojazdów osobowych i ciężarowych? Czy 
może w szkołach na tym etapie nie ma 
fachowego rozróżnienia?
MK: Nie mamy tutaj takiego podziału, ani 
u nas, ani w szkołach. Uczniów szkolimy 
na wszystkich stanowiskach, zarówno 
w obszarze pojazdów osobowych, jak 
i ciężarowych. Dopiero pod koniec prak-
tyk możemy zauważyć, że ktoś posiada 
predyspozycje do wykonywania pew-
nych zadań lepiej i wtedy rzeczywiście 
staramy się, aby praca takiego ucznia 
była bardziej ukierunkowana w danej 
dziedzinie. Nasi pracownicy mają swoje 
specjalizacje, ale oczywiście nie oznacza, 
to, że w razie potrzeby nie są w stanie się 
wzajemnie zastępować w swoich zakre-
sach obowiązków.

EP: Chętnie szkolicie pracowników? War-
to inwestować w szkolenia?
MK: Korzystamy w zasadzie ze wszyst-
kich możliwych szkoleń organizowanych 
przez Inter Cars. Jeśli tylko widzimy, że 
jest nowa tematyka szkolenia, to wysy-
łamy tam swoich mechaników. Do tego 
dochodzą jeszcze szkolenia organizowane 
przez Ford Trucks, można więc śmiało 
powiedzieć, że szkolenia odgrywają istot-
ną rolę w naszym serwisie. 
Oczywiście nie jest proste jednocześnie 
szkolić ludzi i zapewniać stałą i odpo-
wiednią ilość pracowników w serwisie. To 
bywa problematyczne i czasami balansu-
jemy na granicy. Z drugiej jednak strony 
cieszymy się, że pracownicy chcą się 

szkolić. Ich edukacja znacząco wpływa na 
profesjonalizm, rozwój i wizerunek firmy.

EP: Nie ma Pan obaw, które towarzyszą 
wielu właścicielom serwisów, że wy-
szkolony pracownik może odejść np. do 
konkurencji?
MK: Nie zdarzyła mi się do tej pory tego 
typu sytuacja. Odejścia pracowników 
oczywiście mają miejsce, ale nie dotyczy 
to tych, w których zainwestowaliśmy 
najwięcej w postaci szkoleń.

EP: Jeśli jesteśmy już przy temacie kon-
kurencji, to jak kształtuje się tu lokalnie 
sytuacja?
MK: Oczywiście mamy konkurencję. 
Stargard Szczeciński znajduje się 25 km 
od Szczecina, a tam funkcjonuje sporo do-
brych serwisów samochodowych, w tym 
ciężarowych. Niektóre są większe od 
naszego. Nie mamy monopolu na rynku 
lokalnym, ale jak widać jest tu przestrzeń 
do działania dla nas wszystkich.

EP: Co powoduje, że ma Pan tak wielu 
długoletnich pracowników?
MK: Najlepiej byłoby zapytać pracowni-
ków…. To trudne pytanie, ale z perspek-
tywy lat myślę, że ludzie najbardziej 
doceniają atmosferę oraz warunki i orga-
nizację pracy. Cenne jest chyba również 
to, że wiedzą, czego mogą spodziewać się 
po swoim pracodawcy. Nie ma u nas duże-
go nacisku na nadgodziny, bo szanujemy 
wzajemnie swój czas. Dodatkowe godziny 
zawsze uzgadniamy z pracownikami 
i nikogo do nich nie przymuszamy. Klien-
ta też można czasami przeprosić i powie-
dzieć, że nie damy rady wykonać naprawy 
w sugerowanym terminie. 
Szanujemy również przywiązanie na-
szych pracowników do firmy. Są z nami 
mechanicy, którzy uczyli się u nas swoje-
go zawodu od podstaw. Ta firma rozwijała 
się wraz z nimi. Lojalność i więzi mię-
dzyludzkie są bardzo ważne w pracy i nie 
należy ich lekceważyć.
Nie można oczywiście pominąć bardzo 
istotnego czynnika jakim jest wynagro-
dzenie. Ono musi być po prostu rynkowe 
i dostosowane do lokalnych warunków. 
Pracodawca powinien badać regularnie 
rynek w tym zakresie. 

EP: Przechodząc z tematu pracowników 
na klientów – skąd najczęściej oni pocho-
dzą? Czy to stali lojalni klienci? A może ci 
z Internetu lub polecenia albo z trasy czy 
np. flotowi? 
MK: Bardzo duża część kontrahentów, to 
klienci stali, lokalni. Dużo mniejszą część 
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stanowią klienci z trasy. Mamy również 
firmy flotowe, między innymi flotę Inter 
Cars.

EP: Posiadacie usługę serwisu mobilnego – 
jak to działa i jak sprawdza się w praktyce?
MK: Świadczymy usługę serwisu mobil-
nego, do czego zobowiązuje nas chociażby 
umowa podpisana z Ford Trucks. Posia-
damy specjalny pojazd przystosowany 
do napraw w trasie. Jednak skala takich 
napraw w naszym rejonie nie jest szcze-
gólnie duża. Prawdopodobnie wynika to 
z faktu, że gros naszych klientów to firmy 
lokalne i stali, miejscowi klienci. Docenia-
my bardzo ten fakt, gdyż tego typu usługi 
są znacznie bardziej przewidywalne 
i łatwiejsze do zaplanowania niż naprawy 
w trasie. A jak już wspomniałem, szanuje-
my czas pracy i czas wolny, zarówno nasz, 
jak i naszych pracowników. 

EP: Jak ogólnie ocenia Pan współpracę 
i usługi oraz narzędzia oferowane Inter 
Cars? 
MK: Współpracę z Inter Cars oceniamy 
bardzo wysoko zarówno w zakresie do-
stępności części, narzędzi i usług wspo-
magających rozwój naszego biznesu, jak 
i współpracy w ramach sieci Q-Service 
Truck, która wspiera w znacznym stopniu 
rozwój serwisu. Mamy również w tym 
obszarze szereg sukcesów między innymi 
zajęcie trzeciego miejsca w konkursie 
Gala Biesiadna 20016 w Regionie Północ-
nym, w 2021 zostaliśmy również miano-
wani Ambasadorem sieci Q-Service Truck, 
również w 2021 zostaliśmy wyróżnieni 
jako „Gazela Rozwoju Q-Service Truck”. 
Bardzo cenimy sobie przede wszystkim 
partnerskie relacje, które od lat utrzymuje-
my z przedstawicielami firmy. 
Korzystamy z wielu usług i narzędzi ofe-

rowanych przez Inter Cars. Przykładowo 
z Inter Cars eCatalogu korzystamy na 
bieżąco, praktycznie codziennie. Bardzo 
sobie chwalimy pracę na tym narzędziu. 
Podobnie sytuacja wygląda z usługą Bio 
Service – trudno sobie wyobrazić w dzi-
siejszych czasach, w których dbałość 
o ekologię i środowisko zyskuje ciągle na 
znaczeniu, funkcjonowanie na rynku bez 
tego typu partnera.

EP: Czy podzieli się Pan z nami planami 
rozwojowymi serwisu na najbliższą przy-
szłość?
MK: Chcielibyśmy wzmocnić nasz serwis 
przez zwiększenie usług blacharsko-
-lakierniczych, już dzisiaj wykonujemy 
usługi tego typu ale w przyszłości chcieli 
byśmy wykonywać ich więcej i z pewno-
ścią zainwestujemy w dodatkowy sprzęt 
i szkolenia. Widzimy też duży potencjał 
w sprzedaży pojazdów Ford Trucks 
i w tym kierunku również chcielibyśmy 
wzmocnić specjalizację naszego serwisu. 
To będzie nasz priorytet na najbliższe lata.

EP: Jeśli jesteśmy już w temacie Forda, to 
jak się sprzedaje Ford F-Max?
MK: Ford F-Max sprzedaje się dobrze, 
a może nawet bardzo dobrze. Obecny czas 
oczekiwania na ten model wynosi ok. 4 
miesięcy. W momencie, gdy wybuchła 
pandemia, to – nie oszukujmy się – prak-
tycznie nikt nie sprzedawał samochodów 
ciężarowych. Dopiero w lutym 2021 roku 
rynek zaczął się powoli odblokowywać. 
Zakończyliśmy ten rok sprzedażą na 
poziomie 45 sztuk, co traktujemy jako 
bardzo dobry wynik. Osobiście jestem 
fanem tego modelu, który bardzo dobrze 
sprawdza się w trasie w tym w transporcie 
międzynarodowym.
Liczymy, że Fordy Cargo, czyli wersje 

głównie budowlane, też zaczną się lepiej 
sprzedawać. Czekamy na zmodernizo-
waną wersję kabiny w tych modelach, 
na wzór tej oferowanej w Fordzie F-MAX, 
co z pewnością wpłynie pozytywnie na 
wyniki sprzedaży.

EP: Jak postrzega Pan przyszłość bran-
ży? Jakie mogą być szanse i zagrożenia? 
Może ma Pan jakieś rady dla innych 
przedsiębiorców działających w tym 
samym segmencie rynku?
MK: Ważnym czynnikiem, wpływającym 
na rozwój branży warsztatowej, może być 
kapitał ludzki. Ogromne znaczenie będzie 
miała edukacja młodzieży i ewentualne 
kierunki zmian w tym zakresie. 
Sporym czynnikiem ryzyka dla branży 
transportowej są też ostatnie wydarzenia 
na rynkach międzynarodowych. Mam tu 
na myśli pandemię, wojnę w Ukrainie oraz 
inflację, z którą przyszło nam się mierzyć, 
różnego rodzaju zmiany w przepisach, jak 
np. pakiet mobilności, wzrost cen paliw, 
politykę Unii Europejskiej i wiele innych. 
Żyjemy w trudnych i ciekawych czasach. 
Nie na wszystko będziemy w stanie się 
przygotować, jednak nie można się za-
łamywać. Myślę, że przetrwają ci dobrze 
zorganizowani, z potencjałem i możliwo-
ściami rozwoju. Ważna jest też elastycz-
ność i szybki czas reakcji na zmiany. 
Duże znaczenie w funkcjonowaniu firmy 
będzie mieć także dywersyfikacja ofero-
wanych usług. Dlatego nasza firma działa 
w tak wielu różnych segmentach – trans-
port, serwis osobowy i ciężarowy, myjnia, 
sprzedaż pojazdów Ford Trucks czy wyna-
jem nieruchomości.

EP: Jakie jest źródło Pana sukcesu?
MK: Zaczynałem sam, dosłownie od jed-
nego auta. Ale bez ludzi, na których za-
wsze mogłem polegać, i wsparciu najbliż-
szej rodziny, nie osiągnąłbym sukcesu. 
To dzięki Tym ludziom mogłem zbudować 
coś wartościowego. „Marcotrans to Ludzie”
EP: Dziękujemy za ciekawą rozmowę 
i życzymy dalszych sukcesów. 

SIECI SERWISOWE
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www.varta-partner-portal.com
Pewny start to akumulator 

WYPRODUKOWANE
W NIEMCZECH



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Show Car to jedna z najbardziej roz-
poznawalnych inicjatyw Inter Cars. 
Mobilne centrum szkoleniowe każdego 
roku przemierza tysiące kilometrów po 
całym kontynencie, aby eksperci szkole-
niowi mogli dotrzeć z rynkowymi nowo-
ściami bezpośrednio do mechaników. 
Ciężarówka Inter Cars od dawna była 

obowiązkowym elementem wszystkich 
większych wydarzeń organizowanych 
zarówno w Polsce, jak również za gra-
nicą.
Nowe oklejenie ciężarówki zostało przy-
gotowane w taki sposób, aby dodatkowo 
podkreślać wszystkie korzyści, jakie 
warsztaty samochodowe otrzymują, de-

cydując się na współpracę z Inter Cars. 
Szeroka oferta, nowoczesne e-narzę-
dzia, a także projekty, jak sieci QService 
Castrol i Q-Service Truck, to elementy, 
które pojawiły się w dwóch wersjach 
językowych na każdej ze stron naczepy.
Nowością jest również ciągnik siodło-
wy, który będzie napędzał Show Car. 

FORD 
F-MAX 
ŁĄCZY SIŁY Z SHOW 
CAR INTER CARS!
MOBILNE CENTRUM SZKOLENIOWE INTER CARS ZYSKUJE NOWE BARWY. 
JEDNA Z NAJBARDZIEJ NOWOCZESNYCH NACZEP OD TERAZ BĘDZIE PROMOWAŁA 
NASZE  NAJWAŻNIEJSZE WARTOŚCI ORAZ PROJEKTY, ZAWIERAJĄCE SIĘ W HAŚLE 
„RAZEM TWORZYMY, WSPIERAMY, DOSTARCZAMY”. ZMIENI SIĘ RÓWNIEŻ CIĄGNIK 
SIODŁOWY, KTÓRY JEST SERCEM NAPĘDOWYM SHOW CAR – W TEJ ROLI POJAWI SIĘ 
FORD F-MAX!
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Wysłużony, amerykański Freightliner 
zastąpiony został ekonomicznym 
i nowoczesnym Fordem F-Max. Jest to 
jeden z najnowocześniejszych modeli 
ciężarowych dostępnych na rynku. Cha-
rakteryzuje go niezwykle przestronna 
kabina, ekonomiczny, lecz bardzo mocny 

silnik oraz atrakcyjny design. Wszystko 
to zaowocowało tym, że F-Max otrzymał 
w 2019 roku miano Europejskiej Cięża-
rówki Roku.
Swoją pierwszą podróż nowy Show Car 
obędzie do Grecji i Bułgarii.

SPRAWDŹ 
AKTUALNY 

HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ 

SPRAWDŹ STRONĘ 
FORD TRUCKS 

www.ford-trucks.pl

FORD 
F-MAX 
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CHCESZ WIEDZIEĆ 
WIĘCEJ? ODWIEDŹ STRONĘ 
INTERNETOWĄ FORD TRUCKS! 

www.ford-trucks.pl

Przełom roku rozpoczął się od mocnej 
ofensywy Ford Trucks Polska. Jeszcze 
w grudniu 2021 r. nowym punktem 
serwisowym sieci został Gromek Truck 
Service z Woli Zambrzyckiej, a teraz 
organizacja poszerzona została o kolejną 
lokalizację – tym razem w okolicach 
Rzeszowa na Podkarpaciu. Sieć nie usta-
je ponadto w poszukiwaniu wiarygodne-
go partnera w Wielkopolsce.
 
- Nasz koncept od samego początku 
zakładał około 10 punktów dealerskich 
w całej Polsce – mówi Sławomir Rybar-
czyk, Prezes Zarządu Q-Service Truck 
i Dyrektor Handlowy Inter Cars – Reali-
zujemy go skutecznie, pokryliśmy siatką 
praktycznie cały obszar kraju, prowa-
dzimy zaawansowane rozmowy z part-
nerami z Poznania i okolic, aby także 
w Wielkopolsce móc jak najsprawniej 
obsługiwać klientów.
 
Punkt dealerski w Rzeszowie został uru-
chomiony przez firmę Moobilo, która już 
wcześniej należała do sieci Ford Trucks 
Polska poprzez przedstawicielstwo 
w okolicach Trójmiasta. Placówka zloka-
lizowana w Rusocinie była jedną z tych, 
które otwarto na inaugurację sieci w Pol-
sce, firma jest więc jednym z pionierów 
rozwoju marki w naszym kraju.
 
- Bardzo cieszymy się na możliwość 
poszerzenia naszej współpracy z Ford 
Truck Polska – mówił podczas podpi-
sania umowy w Cząstkowie Polskim, 
Marcin Dziemidowicz, Prezes Zarządu 
Moobilo Sp. z o. o. – Dzięki temu i przy-
należności do Q-Service Truck jesteśmy 
częścią dużej, świetnie prosperującej 
organizacji. Mamy wspólne założenia 
i cele do osiągnięcia i pomimo wielu 
przeciwności, chociażby pandemii, która 

zastała nas praktycznie na początku 
budowania wspólnego biznesu, rozwija-
my się zgodnie z naszymi założeniami. 
Trudny czas wymaga od nas niestan-
dardowych rozwiązań, a dobre wyniki 
sprzedażowe są pozytywnym progno-
stykiem na przyszłość w „normalnych” 
czasach.

W 2021 roku sprzedano w Polsce 420 
pojazdów Ford Trucks. To o 187,7% aut 
więcej niż w roku 2020, kiedy to produk-
ty wchodzącej dopiero na nasz rynek 
marki zakupiło 146 użytkowników. Ford 
Trucks Polska systematycznie notuje 
wzrost sprzedaży, poszerza również 
swoją ofertę, poza ciągnikami siodło-
wymi F-MAX, jesienią ubiegłego roku 
wprowadził bowiem także do sprzedaży 
pojazdy z zabudową wykorzystywaną 
w sektorze budowlanym.
 
- Wierzymy w markę Ford Trucks, dla-
tego zdecydowaliśmy się na otwarcie 
kolejnego punktu dealerskiego. To natu-
ralny krok w naszym rozwoju. Decyzję 
podjęliśmy, widząc po pierwsze potrzebę 
rynkową, po drugie chcąc mądrze zain-
westować zarobione pieniądze – dodaje 
Marcin Dziemidowicz. – Rzeszów i Pod-
karpacie są obszarami niezagospoda-
rowanymi jeszcze przez Ford Trucks, 
a ponieważ mamy w tym punkcie Polski 
odpowiednich ludzi z dużym poten-
cjałem serwisowym i sprzedażowym, 
postanowiliśmy poszerzyć działalność. 
W zależności od tego, jakie będą potrze-
by naszych klientów, będziemy reago-
wali i rozbudowywali struktury łącznie 
z inwestycjami w serwis.
 
- Rozwijamy się zgodnie z planem, jeste-
śmy zadowoleni ze wzrostów sprzedaży 
i wierzymy, że obrany przez nas kieru-

nek jest słuszny – podsumował podczas 
podpisania umowy Wojciech Kopiel, 
Dyrektor Zarządzający w Q-Service 
Truck. – Oczywiście nasze plany mu-
sieliśmy zweryfikować względem pan-
demii, podobnie zresztą jak cały rynek, 
finalnie jesteśmy jednak zadowoleni, bo 
osiągnęliśmy zakładane cele. Jesteśmy 
przekonani, że wraz z otwarciem kolej-
nego punktu dealerskiego na Podkar-
paciu zarówno my, jak i nasi partnerzy 
będą rozwijali się jeszcze dynamiczniej, 
co w ostatecznym rozrachunku przełoży 
się na zadowolenie i satysfakcję naszych 
klientów.

FORD TRUCKS 
POSZERZA SWOJĄ 
SIEĆ DEALERSKĄ
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FORD TRUCKS POLSKA NIE USTAJE W ROZWOJU I POWIĘKSZA SWOJĄ SIATKĘ PUNKTÓW 
DEALERSKICH I SERWISOWYCH W NASZYM KRAJU. KOLEJNĄ LOKALIZACJĄ JEST 
RZESZÓW, W KTÓRYM PUNKT OTWORZYŁA FIRMA MOOBILO, MAJĄCA JUŻ WCZEŚNIEJ 
PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCY ODDZIAŁ DEALERSKI W RUSOCINIE.





SKUP AKUMULATORÓW ORAZ TARCZ I BĘBNÓW HAMULCOWYCH W BIO SERVICE 
KORZYŚĆ DLA TWOJEGO 
WARSZTATU I DLA ŚRODOWISKA
MIMO ŻE AKUMULATORY NALEŻĄ DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, DZIĘKI RECYKLINGOWI 
MOŻNA ODZYSKAĆ NIEMAL 100% ICH SKŁADU. PONADTO PRZEKAZANIE ICH ZA POŚREDNICTWEM 
BIO SERVICE POZWALA OTRZYMAĆ WARSZTATOM ŚRODKI FINANSOWE.

Warsztaty samochodowe i motocyklowe 
w związku z prowadzoną działalnością 
są wytwórcami dużej ilości różnorod-
nych odpadów, w tym odpadów niebez-
piecznych. Niewłaściwe obchodzenie się 
z nimi oraz potencjalne konsekwencje 
zanieczyszczenia środowiska stanowić 
mogą zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzi oraz zwierząt. Postępowanie zgod-
nie z przepisami przy wsparciu eksper-
tów z Bio Service, w pełni jednak temu 
zapobiega.
Do odpadów, które wymagają odpowied-
niej uwagi, należą akumulatory i baterie. 
Wynika to z odpowiedzialności wobec 
swojego otoczenia i środowiska oraz 
restrykcyjnych przepisów prawa.
Bio Service daje gwarancję, że akumula-
tor zostanie odpowiednio zutylizowany. 
Zlecenie odbioru odpadu przez tę plat-
formę zapewnia przekazanie akumu-

Obejrzyj na kanale YouTube Inter Cars 
nową część przygód Pawła i Gawła.
Nasi bohaterowie tym razem mierzą 
się z utylizacją akumulatora. 

EkoWskazówki Motoryzacyjne

www.bio-service.pl

RECYKLING
AKUMULATORÓW
– WYJAŚNIAMY

latorów firmie posiadającej wszystkie 
wymagane prawem pozwolenia. Sko-
rzystanie z tej możliwości ogranicza też 
nakład pracy warsztatu, związany z for-
malnościami. Ponadto przy każdorazo-
wym zleceniu odbioru odpadów, dzięki 
integracji usługi Bio Service z systemem 
BDO, tworzy się Karta Przekazania Od-
padu, która uzupełni się automatycznie.

Bio Service skupuje zużyte 
akumulatory w korzystnych cenach
Odpowiednia gospodarka odpadami sta-
nowi dla warsztatów obowiązek, z któ-
rego niewywiązanie się grozi wysokimi 
karami. Platforma Bio Service oferuje 
jednak kompleksowe wsparcie w tym 
zakresie. Dzięki niemu spełnienie praw-
nych wymogów jest znacznie prostsze.
Co więcej, akumulatory i tarcze hamul-
cowe to odpady, których odpowiednia 

utylizacja nie pociąga 
za sobą kosztów, 

ale przynosi do 
firmy dodatkowe 
środki finansowe.
Aktualne ceny 

skupu dostępne są na stronie 
 www.bio-service.pl.

Refundacja kosztów utylizacji innych 
odpadów warsztatowych
Wyjątkową korzyścią oferowaną w ra-
mach usługi Bio Service jest refundacja, 
czyli zwrot części kosztów poniesionych 
w związku z utylizacją odpadów warsz-
tatowych, takich jak filtry olejowe, oleje 
i płyny hamulcowe, różnego rodzaju 
opakowania, szyby samochodowe i inne, 
w tym także nietypowe dla warsztatu, 
jak komputery lub świetlówki. 
Kwota zwrotu wyliczana jest za każdy 
kilogram oddanych odpadów, wytworzo-
nych z produktów zakupionych w Inter 
Cars. Refundacja jest przyznawana 
klientom, którzy odbiór odpadów zlecili 
poprzez platformę Bio Service.

Pełna lista odpadów, których koszty 
warsztat może częściowo zrefundować, 
dostępna jest na stronie:

 www.bio-service.pl/pl/refundacja. 

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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ZINTEGRUJ PLATFORMĘ BIO SERVICE ZE SWOIM KONTEM BDO 
WYGODNIE SPEŁNIAJ
WYMOGI ŚRODOWISKOWE 
OBOWIĄZKIEM WARSZTATU W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA JEST NIE TYLKO 
ODPOWIEDNIE GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ALE TAKŻE RZETELNE PROWADZENIE 
ZWIĄZANEJ Z TYM DOKUMENTACJI. PLATFORMA BIO SERVICE TO NARZĘDZIE, 
KTÓRE POZWALA WYGODNIE WSZYSTKIM ZARZĄDZAĆ.

Wymóg prowadzenia drobiazgowej ewi-
dencji wytwarzanych w warsztacie  
odpadów wynika z konieczności wyka-
zania, że wszystkie wytworzone przez 
serwis odpady zostały przekazane odpo-
wiednim podmiotom. 
Do każdego wytworzonego rodzaju od-
padu, należy stworzyć co najmniej jedną  
Kartę Ewidencji Odpadu w systemie BDO. 
Należy ją uzupełniać wraz z dalszym 
wytwarzaniem kolejnych frakcji odpa-
dowych. Alternatywnie można założyć 
kolejną kartę, jednak wydaje się to rozwią-
zaniem mniej wygodnym (maksymalnie 
można założyć 12 kart dla jednego rodzaju 
odpadu). W karcie ewidencji nanosi się 
również informacje o przekazaniu odpadu 
lub jego utylizacji.

Karty Przekazania Odpadu – automatyczne 
uzupełnienie przez Bio Service
Kolejnym wymogiem nałożonym przez 
prawo jest wypełnianie i gromadzenie 

Pamiętaj!
Niewłaściwe prowadzenie ewidencji odpadu
grozi wysokimi karami administracyjnymi. 

JAK ZINTEGROWAĆ 
KONTO NA PLATFORMIE 
BIO SERVICE Z BDO?

Kart Przekazania Odpadu. Należy to robić 
np. kiedy przekazujemy zużyte filtry ole-
jowe lub akumulatory firmie utylizującej. 
W takiej karcie trzeba wskazać m.in. 
rodzaj odpadu, jego wagę, nazwy podmio-
tów, między którymi następuje przeka-
zanie. Jest to czasochłonne i uciążliwe. 
Korzystając z platformy Bio Service, moż-
na jednak ten proces zautomatyzować.
Zlecając odbiór odpadu przez platformę 
Bio Service, Karta Przekazania Odpadu 
uzupełni się automatycznie na podsta-
wie danych zapisanych w systemie oraz 
zleceniu. Warunkiem jest zintegrowanie 
swojego konta BDO z kontem w usłudze 
Bio Service. Aby to zrobić, wystarczy wy-
konać zaledwie kilka kroków.

1.  Zaloguj się systemu BDO oraz na 
platformę Bio Service.

2.  W systemie BDO kliknij przycisk  
„Opcje” obok nazwy Twojej firmy.

3.  Następnie rozwiń listę Opcji na górze 
ekranu. Wybierz i kliknij punkt „API”.

4.  Skopiuj wartości, które wyświetlą  
się w kolumnach „Nazwa aplikacji”,  
„Client ID” oraz „Client Secret”.

· Jeśli te dane się nie wyświetlają,  
musisz kliknąć „Nowa aplikacja”.

· W oknie, które się wtedy otworzy  
wpisz nową nazwę aplikacji  
(np. nazwa Twojej firmy)  
oraz swój adres e-mail  
(w okienku „Callback URL”). 

· Kliknij „Dodaj klucz API”.
· Po tych czynnościach pojawią się dane 

do skopiowania, wskazane w pkt. 4.

5.  Na platformie Bio Service kliknij 
w przycisk „Moje konto”.

6.  W sekcji „Ustawienia zewnętrznych 
serwisów” wprowadź skopiowane  
z BDO dane: „Nazwa aplikacji”,  
„Client ID” oraz „Client Secret”.

7.  Sprawdź, czy w polu „Miejsce odbioru 
odpadu” wprowadzony jest właściwy 
adres.

8.  Zatwierdź, klikając przycisk „Zaktualizuj”.

Gotowe!
Teraz Karty Przekazania Odpadu 
będą wypełniały się automatycznie, 
a dane potrzebne do przygotowania, 
raportu środowiskowego będziesz miał 
w jednym miejscu.

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA 
KROK PO KROKU, Z ILUSTRACJAMI 
ZAKŁADEK APLIKACJI, JEST 
DOSTĘPNA TAKŻE ONLINE 
W ARTYKULE BIO SERVICE 
UPRASZCZA PRACĘ W SYSTEMIE 
BDO W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI 
NA STRONIE  www.bio-service.pl. 

WWW.QSERVICETRUCK.EU  
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FIRMA IPD ZOSTAŁA ZAŁOŻONA W 1955 ROKU I OD SAMEGO 
POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ CZĘŚCI 
ZAMIENNYCH DO SILNIKÓW CATERPILLAR.

W ofercie firmy IPD znaleźć można 
większość potrzebnych do remontu 
silnika podzespołów, takich jak tłoki, 
cylindry, uszczelki, pierścienie, panewki, 
tulejki, sworznie, wszystkie części do 
remontów głowic, a także zestawy na-
prawcze pomp wody, elementy układu 
paliwowego itd.
Główna siedziba firmy znajduje się 
w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, 
natomiast magazyn obsługujący klien-
tów z Europy oraz Bliskiego 
Wschodu zlokalizowa-
ny jest w Danii.
Głównymi klientami 
IPD są największe 
firmy sprzedające 
części oraz duże 
warsztaty na całym 
świecie. Największe 
rynki zbytu to Stany 
Zjednoczone, Bliski Wschód, 
Australia, RPA oraz oczywiście Europa, 
gdzie świadomość klientów jest na tyle 
wysoka, że zależy im na częściach naj-
wyższej jakości, a co za tym idzie mak-

symalnego skrócenia czasu przestoju 
maszyny, zmniejszającego tym samym 
koszt pracy na roboczogodzinę.
Części oferowane przez IPD nie są 
jedynie zamiennikami orygi-
nałów, lecz często w wyniku 
współpracy z największymi 
kontrahentami są moder-
nizowane oraz ulepszane 
względem oryginałów (zestawy 
tłok/cylinder, panewki, zestawy 

uszczelek). Firma IPD posiada 
własne opatentowane procesy 

produkcji tłoków, które za-
pewniają unikatową jakość 

oraz pełną satysfakcję 
klienta. Jest to szczegól-

nie ważne w przypadku 
silników nowszej gene-
racji, wykorzystujących 

stalowe tłoki, zarówno te 
jednoczęściowe, dwuczęścio-

we, jak i spawane ciernie.
IPD posiada certyfikat ISO, przyznany 
przez jedną z najbardziej restrykcyjnych 
firm tj. Lloyds, zarówno na dystrybucję, 

jak i projektowanie oraz produkcję czę-
ści do silników spalinowych.
Głównymi atutami firmy są części do 
dużych silników przemysłowych Diesla 
oraz gazowych (o zapłonie iskrowym), 
jak i tych relatywnie nowych np.  

serii C (CAT).
Oferta obejmuje części Caterpillar 

i podzespoły do koparko-łado-
warek, koparek kołowych, 

koparek gąsienicowych, 
ładowarek, spycharek, sil-

ników, silników morskich, 
agregatów prądotwórczych i hy-

drauliki siłowej.
Rozwój parku maszynowego wymaga 

dbania o najwyższą sprawność posia-
danych urządzeń, a dzięki doskonale 
serwisowanym i stale gotowym do pracy 
maszynom, firma może utrzymywać 
ciągłość i dochodowość.

CZĘŚCI
DO SILNIKÓW CATERPILLAR

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AGRO

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ 
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ CZĘŚCI 
DO TWOJEGO SILNIKA?
Skorzystaj z infolinii Centrum Kompetencji 
Silnikowej w Inter Cars i uzyskaj praktyczne 
informacje.
TEL. 22 714 12 00
CKSSILNIK@INTERCARS.EU
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– FILTRY ZAPROJEKTOWANE 
DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

PURRO 

Części te zbudowane są z najwyższej klasy 
materiałów, pozwalających na dłuższe 
użytkowanie i pewną ochronę silnika. 
W ofercie znajdują się filtry powietrza, filtry 
kabinowe, filtry oleju, filtry paliwa oraz filtry 
hydrauliczne. Filtr kabinowy oczyszcza 
powietrze wpadające do wnętrza kabiny 
poprzez kanały wentylacyjne. Niewielkim 
kosztem znacznie poprawia jakość pracy, 
ale przede wszystkim wpływa na zdrowie 
i bezpieczeństwo kierowcy.

DLACZEGO WYMIANA 
FILTRA JEST WAŻNA?
Kierowca samochodu ciężarowego 
spędza w kabinie dużo czasu, pokonując 
długie dystanse, dlatego wymiana filtra 
kabinowego jest bardzo ważna. Umożliwia 
ona usunięcie zarodników, grzybów, kurzu 
i innych alergenów z powietrza, znacznie 
zmniejszając ryzyko zachorowań.

FILTRY Z AKTYWNYM WĘGLEM
Poza standardowymi filtrami 
kabinowymi w ofercie PURRO znajdują 
się filtry z aktywnym węglem, który 
dodatkowo pochłania związki siarki 
i azotu, węglowodory, ozon oraz niweluje 
nieprzyjemne zapachy.

FILTRY UŻYWANE 
W NAJTRUDNIEJSZYCH 
WARUNKACH
PURRO, jako specjalista w dziedzinie 
filtracji, to także dedykowane linie filtrów 
przeznaczone do zastosowań w pojazdach 
rolniczych i maszynach budowlanych. Ze 
względu na trudne warunki eksploatacji, 
konstrukcyjnie muszą być one dostosowane 
do ciężkich warunków, m.in. do pracy 
w piachu, błocie czy kurzu.
Filtry stosowane w maszynach rolniczych 
oraz budowalnych konstrukcyjnie muszą 
być dostosowane do potrzeb tych pojazdów. 
Jako narzędzia do zadań specjalnych, 
z założenia pracują często w skrajnie 
trudnych warunkach. Mimo to muszą 
zapewnić operatorowi komfort pracy 
w kabinie oraz długotrwałą pracę silnika 
i podzespołów.
W segmencie rolniczym filtry kabinowe 
spełniają bardzo ważną rolę, dbają 
bowiem o zdrowie użytkowników, często 
narażonych podczas pracy na duże 
zapylenie i dawki szkodliwych substancji, 
w tym pestycydów.
W trosce o zdrowie rolników PURRO 
ma w swojej ofercie filtry kabinowe 
z odpowiednio dobraną ilością węgla 

aktywnego. Substancja ta zatrzymuje 
w filtrze o wiele więcej toksycznych 
związków, łącznie z tlenkiem węgla czy 
związkami siarki i azotu (m.in. dwutlenek 
azotu). Węgiel aktywny posiada bardzo dużą 
powierzchnię absorbującą, wynikającą 
z budowy wewnętrznej struktury porowatej.

FILTRY DO PRACY Z PESTYCYDAMI
PURRO posiada pełną gamę filtrów 
odpowiednich do pracy z pestycydami. 
Produkty te, poza standardowym 
filtrowaniem cząstek, mogących dostać 
się do kabiny, zatrzymują również środki 
ochrony roślin. Odpowiada za to specjalny 
dodatkowy wkład z granulowanego 
węgla aktywnego. Ponieważ praca 
w bezpiecznych dla zdrowia warunkach to 
jeden z priorytetów, którymi kierowała się 
firma Inter Cars przy projektowaniu filtrów, 
są one dostępne niemal do wszystkich 
modeli ciągników rolniczych.

REGULARNA WYMIANA 
FILTRA KABINOWEGO
Przy regularnej wymianie filtrów 
i użytkowaniu ich w odpowiednich 
warunkach, zapewniają one zatrzymanie 
większości szkodliwych substancji.

PRACA POJAZDU CIĘŻAROWEGO ZNACZNIE RÓŻNI SIĘ OD UŻYTKOWANIA 
SAMOCHODU OSOBOWEGO. CIĘŻARÓWKI, ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PRACY, WYMAGAJĄ 
NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ WYDŁUŻAJĄCYCH ŻYWOTNOŚĆ PODZESPOŁÓW. WŁAŚNIE 
DLATEGO W OFERCIE INTER CARS POJAWIŁA SIĘ NOWA MARKA FILTRÓW, KTÓRE SWOJĄ 
JAKOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ DORÓWNUJĄ FILTROM PREMIUM. JEDNA Z LINII PURRO 
ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA SPECJALNIE DLA RYNKU CIĘŻAROWEGO.
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WYGRAJ 
WYCIECZKĘ 

DO TUNEZJI!
PROMOCJA ADRESOWANA 

DLA KLIENTÓW 
SEGMENTU OFF-HIGHWAY

27AGRO

Zrealizuj swój plan zakupowy i zawalcz 
o wycieczkę do Tunezji!

Asortyment promocyjny obejmuje produkty oferowane w sieci 
sprzedaży Inter Cars.
z wyłączeniem:
•  rdzeni regeneracyjnych,
•  programów komputerowych,
•  materiałów reklamowych i usług,
•  motocykli, skuterów, części i akcesoriów motocyklowych,
•  towarów wyprzedażowych.
Akcja promocyjna rozpoczęła się 01.03.2022 r. i potrwa do 
31.08.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Szczegółowy regulamin promocji 
dostępny jest w Katalogu Online.

WYSTARCZY ZREALIZOWAĆ SWÓJ 
INDYWIDUALNY PLAN ZAKUPOWY, 

A W FINALNYM RANKINGU UPLASOWAĆ 
SIĘ NA JEDNYM Z 20 PIERWSZYCH 

PREMIOWANYCH MIEJSC. NAGRODĄ 
JEST JEDNOOSOBOWE ZAPROSZENIE 

NA WYCIECZKĘ DO SŁONECZNEJ TUNEZJI.

JAKIE ATRAKCJE CZEKAJĄ NA CIEBIE?
4-gwiazdkowy hotel z prywatną, 
piaszczystą plażą w opcji all inclusive na wyspie 
Djerba.
Termin wyjazdu planowany jest na 
13-20.10. Jedną z ciekawszych atrakcji będzie 
2-dniowa wycieczka. W programie przewidziane 
są między innymi:
- przejazd przez największe w Tunezji słone jezio-

ro Chott el Jerid, które mieni się kryształami soli;
- wyprawa jeepami 4x4 do oaz górskich Atlasu: 

Chebika i Tamerza, gdzie kręcono sceny do 
filmów „Angielski pacjent” i „W pustyni i w pusz-
czy”;

- przejazd jeepami do miasteczka Star Wars i od-
cinkiem Rajdu Paryż – Dakar;

- zwiedzanie miasteczka Tozeur, m. in.: stare mia-
sto, hala targowa, minaret Wielkiego Meczetu;

- przejażdżka na wielbłądach lub quadach;
- zwiedzanie Matmaty z księżycowymi krajobra-

zami i domami troglodytów; 
- wizyta w berberyjskim domostwie. Powrót na 

Djerbę promem.
Oprócz tego codziennie wspaniała zabawa i odpo-
czynek w kurorcie pełnym luksusu i różnorodnych 
atrakcji zawartych w pakiecie all inclusive.
W celu uzyskania szczegółowych informacji 
związanych z promocją lub chęcią dołączenia do 
dedykowanej grupy klientów uprawnionych do 
uczestnictwa w promocji prosimy o kontakt mailo-
wy: agro@intercars.eu lub telefoniczny: 
+48 667 706 776.

Serdecznie Cię zapraszamy na wyjątkową przygo-
dę i zasłużony wypoczynek w wakacyjnym raju.

WWW.QSERVICETRUCK.EU  
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POZNAJ OFERTĘ SEGMENTU
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OFF-HIGHWAY!
AGRO
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WYBRANE MODELE CHŁODNIC AVA CEE WODNO-
-OLEJOWYCH Z ALUMINIUM PRODUKOWANE SĄ 
Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII LUTOWANIA 
PRÓŻNIOWEGO (VACUUM BRAZING PROCESS). JEST TO 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA POD WZGLĘDEM 
NIEZAWODNOŚCI, CZYSTOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI. W TEJ 
TECHNOLOGII SĄ PRODUKOWANE TAKŻE WSZYSTKIE 
CHŁODNICE STALOWE Z OFERTY OE TITANX. 

PROCES 
LUTOWANIA 
PRÓŻNIOWEGO 
(VACUUM BRAZING) 
W PRODUKCJI 
CHŁODNIC 
AVA CEE 

Proces łączenia materiałów za pomocą 
wysokotemperaturowego lutowania 
w piecach próżniowych będący uzupeł-
nieniem dla technik spawalniczych pro-

cesów obróbki, rozwinął się jako ważna 
i samodzielna technologia. Lutowanie 
próżniowe jest procesem dla materia-
łów lutowniczych wolnych od topników 

z usunięciem powietrza, np. w próżni, 
z wykorzystaniem materiałów lutowni-
czych, dla których temperatura likwidu-
su leży w zakresie powyżej 900°C.
Zalety technologii lutowania próżniowe-
go w stosunku do spawania w kontrolo-
wanej atmosferze: 
• brak zanieczyszczeń materiałów ba-

zowych i niejednorodności struktury 
wywołanych przechłodzeniem strefy 
spawania, 

• brak lokalnych przegrzań obrabianych 
elementów (unika się powstawania 
naprężeń i wtrąceń takich jak kruche 
fazy z niższą wytrzymałością w stre-
fach spawalniczych)

• niższe naprężenia i wtrącenia 
w wyniku jednorodnego nagrzania 
i schłodzenia w piecu próżniowym, 
możliwość łączenia ze sobą różnych 
materiałów i tworzyw

• duża wytrzymałość połączenia lutow-
niczego, brak miejscowych przegrzań 
w komponentach, brak problemów 
z korozją przez oddziaływanie.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiąza-
nia, powstają wymienniki ciepła o na-
stępujących właściwościach:
• znacznie wyższej wytrzymałości, 
• ze szczelnymi połączeniami, wolnymi 

od pustej przestrzeni, zbliżającymi się do 
wytrzymałości metalu macierzystego,

• z jednolitą przewodnością cieplną, 
• z ekstremalnie czystymi częściami 

bez pozostałości topnika korozyjnego, 
dzięki zastosowaniu procesu  
bez topnika.

PRODUKTY30
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AKUMULATOR 
DO EKSTREMALNYCH 
ZASTOSOWAŃ 
– Exide Endurance+PRO GEL

PRODUKTY

AKUMULATOR EXIDE ENDURANCE+PRO GEL TO NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIE 
OPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY Z GŁÓWNYMI PRODUCENTAMI SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH I AUTOBUSÓW. TO SPRAWIA, ŻE JEST TO NAJLEPSZY WYBÓR 
DLA WSZYSTKICH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH I MIEJSKICH.

NIEZAWODNOŚĆ TO MNIEJSZY 
CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA (TCO)
W przeciwieństwie do standardowych 
akumulatorów, w gamie Endurance+PRO 
GEL elektrolit nie jest płynny, 
lecz utrwalony w postaci żelu. 
W ten sposób znacznie wydłuża się 
żywotność, a pojazdy dłużej pozosta-
ją na drogach. Akumulatory żelowe 
mogą bezpiecznie wytrzymać głębokie 
rozładowanie aż do 90% dając wyższą 
wydajność energetyczną i zapobiegając 
awariom pojazdów spowodowanym 
przedwczesną awarią akumulatora.

Ponadto gamę Exide Endurance+PRO 
GEL charakteryzuje kompatybilność 

z wyjątkowo wysokim odsetkiem pojaz-
dów, ponad 2-krotnie większa pojem-
ność cyklu niż najlepszy akumulator 
AGM oraz nawet 10-krotnie większa licz-
ba cykli niż porównywalny standardowy 
akumulator z płynnym elektrolitem.
 
EXIDE ENDURANCE+PRO GEL TO:
- 2-krotnie dłuższa żywotność w po-

równaniu z równoważnymi AGM,
- 10-krotnie dłuższa żywotność w po-

równaniu z równoważnymi standar-
dowymi akumulatorami z płynnym 
elektrolitem,

- bezpieczny stopień rozładowania 
(DoD) 90% - doskonały wybór dla 
wszystkich pojazdów użytkowych,

- obsługa funkcji hotelowych,
- niższe koszty operacyjne,
- niezawodny rozruch w każdych  

warunkach.
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KOMPLETNY ASORTYMENT 
USZCZELNIEŃ FIRMY 
ELRING – DAS ORIGINAL SILNIKI 

MERCEDES-BENZ OM934 I OM936
JUŻ W 1998 ROKU, KIEDY ZAPREZENTOWANO PIERWSZY MODEL ATEGO Z SILNIKIEM 
OM904 LUB OM906, ELRINGKLINGER BYŁ KLUCZOWYM DOSTAWCĄ WIELU USZCZELNIEŃ. 
W PIERWSZYCH LATACH DO USZCZELNIANIA GŁOWICY CYLINDRA NADAL STOSOWANO 
WARSTWY METALU. WRAZ ZE WZROSTEM MOCY I WYŻSZYMI WYMAGANIAMI 
DOTYCZĄCYMI TRWAŁOŚCI NASTĄPIŁO PRZEJŚCIE NA TECHNIKĘ ELASTOMEROWO- 
-METALOWĄ. TAK JEST DO DZIŚ I JEST TO JEDYNY SPOSÓB, ABY TRWALE I NIEZAWODNIE 
USZCZELNIĆ UŻYWANE OBECNIE SILNIKI.

Wyzwania
Wraz z wprowadzeniem drugiej generacji 
Atego w 2013 roku wzrosły wymagania 
dotyczące uszczelnienia silnika, szcze-
gólnie w obszarze głowicy cylindra. Na-
leżało podjąć różne działania, aby opa-
nować ciśnienie zapłonu zwiększone do 
200 barów, ciśnienie wtrysku sięgające 
2400 barów i wynikający z tego poziom 
mocy silnika 4-cylindrowego wynoszący 
170 kW (231 KM), a także moment obroto-
wy 900 Nm. 
Znajduje się tam układ 6 śrub mocują-
cych głowicę cylindrów dookoła komory 
spalania, a więc w sumie 18 śrub, które 
muszą wytrzymać ogromne siły. Dla 
porównania, OM 904 miał tylko 10 śrub 
mocujących głowicę cylindrów. Kolejnym 
działaniem było przejęcie z poprzedniego 
modelu sprawdzonego, spawanego lase-
rowo pierścienia ogniowego o profilowa-
nej wysokości do uszczelniania komory 
spalania. Jednak do silników OM934 

i OM936 wymagał on udoskonalenia. 
Pierścień ogniowy ma teraz 16 różnych 
poziomów wysokości na każdym poje-
dynczym pierścieniu i to w zakresie µm. 
Kolejną wielką zaletą tej techniki jest 
możliwość kompensacji odkształceń ko-
mory spalania podczas dokręcania śrub 
mocujących głowicę cylindrów. Dzięki 
tej technice możliwe jest również 
opanowanie wibracji szczeliny 
uszczelniającej w taki 
sposób, że praktycz-
nie nie mają one 
szkodliwego 
wpływu na 
całe uszczel-
nienie głowicy 
cylindrów. Opra-
cowano specjalny 
kauczuk fluorowy 
odporny na wysokie 
temperatury, który 
uszczelnia system oleju silnikowego 

i płynu chłodzącego oraz jest wyjątkowo 
odporny na starzenie.
Te unikalne na skalę światową uszczel-
nienia głowicy cylindrów wymagają 
również doskonałej wiedzy specjalistycz-
nej w zakresie produkcji uszczelek. Taką 
imponującą wiedzę posiadają pracow-
nicy głównej fabryki w Dettingen Erms 
w południowych Niemczech.
Zarówno uszczelnienia głowicy cylin-
drów, jak i wszystkie inne uszczelki 
zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby doskonale działały również w silniku 
gazowym M936 G i mogły być również 
zasilane paliwami syntetycznymi.
Ponadto silniki zostały wprowadzone na 
rynek Ameryki Północnej jako Detroit 
Diesel DD5 i DD8 i są tam stosowane 
w ciężarówkach Freightliner.

Pełny asortyment uszczelnień
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowa-
nie na uszczelnienia silników na rynku 
części zamiennych do silników OM934 
i OM936 asortyment uszczelnień i zesta-
wów uszczelniających jest teraz kom-

pletny. Oprócz zestawów oferowanych 
w standardzie jest jeszcze kilka, któ-

re ułatwiają pracę w warsztacie. 
Wszystkie dostępne zestawy 

uszczelniające i pojedyn-
cze uszczelnienia moż-

na łatwo zidentyfi-
kować na podstawie 

rysunków rozstrzelo-
nych w katalogu Elring. 

Inną możliwością jest bez-
pośrednie pobranie pliku PDF ze 

strony internetowej Elring. Ponadto 
w katalogu online znajdują się zdjęcia 

produktów w wysokiej rozdzielczości.

Produkcja w głów-
nej fabryce w Det-
tingen a. D. Erms

727.451 – uszczel-
nienie głowicy 
cylindrów OM934
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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 uwagę na środki 
antyadhezyjne używane do produkcji 
części. Konwencjonalne środki antyadhe-
zyjne są oparte na wosku i oleju rozpusz-
czonych 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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ŁATWE I SZYBKIE PRZEPROWADZANIE NAPRAW W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH 
UMOŻLIWIA KTS TRUCK MARKI BOSCH. TO URZĄDZENIE DIAGNOSTYCZNE ZOSTAŁO 
WYPOSAŻONE W POTRZEBNE W KAŻDYM WARSZTACIE PROCEDURY, M.IN. ADAPTACJI 
SPRZĘGŁA, WYMIANY MODULATORA NACZEPY, SPRAWDZANIA KOMPENSACJI DAWEK 
WTRYSKIWACZY CZY TESTOWANIA I NAPRAWY SKRZYNI BIEGÓW. ZAWIERA TAKŻE 
PRZYDATNĄ BAZĘ INSTRUKCJI NAPRAW I SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH. PONIŻEJ 
PRZEDSTAWIAMY, JAK KROK PO KROKU ZAKODOWAĆ NOWY MODUŁ SYSTEMU DENOX.

Za pomocą urządzenia KTS Truck bez 
problemu można skopiować dane i uru-
chomić moduł tłoczący AdBlue systemu 
Denox. Funkcja kopiowania danych ze 
starego modułu i wgranie ich do nowego 
modułu przy pomocy KTS Truck jest 
niezwykle prosta, a oprogramowanie 
ESI[tronic] 2.0 prowadzi użytkownika 
za rękę.
W tym artykule zostanie pokazane 
krok po kroku, jak tego dokonać na 
przykładzie pojazdu MAN TGA 18.360FL 
z silnikiem D2066 LF27 produkowanym 
w latach 2007-2008.

KROK 1
Po połączeniu się z pojazdem 

i otwarciu funkcji diagnostycznych 
modułu SCR Bosch Denoxtronic, 

pokazuje się menu diagnostyczne, 
gdzie należy wybrać funkcję  

Ustawienia/konfiguracje.

PRODUKTY42
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URZĄDZENIE KTS TRUCK 
– URUCHOMIENIE NOWEGO MODUŁU 
DENOX KROK PO KROKU



Dla prawidłowego działania tej funkcji 
konieczne jest, aby urządzenie diagno-
styczne miało połączenie z Internetem. 
Wciskamy przycisk Dalej i pojawia się 
okno opisowe z informacją o działaniu 
funkcji kopiowania:
Tę funkcję należy wykonać po nabyciu 
nowego modułu AdBlue/DEF. Cel polega 
na tym, aby przenieść niektóre dane, 
które na początku są puste, ze starego 
modułu na nowy sterownik.
Funkcję tę można również wykonać 
przy użyciu modułu AdBlue/DEF z inne-
go pojazdu jako nowego modułu.
Ta funkcja zostaje uruchomiona, Kiedy 
stary moduł AdBlue/DEF jest podłą-
czony, a następnie pojawia się monit 
do użytkownika o podłączeniu nowego 
modułu (przynajmniej elektrycznie)
Proces trwa krócej niż minutę 

Gdy połączenie ze starym modułem 
AdBlue/DEF nie jest możliwe:
Wymagane dane należy odczytać, a na-
stępnie wynotować z modułu centralne-
go PTM – dane ECU
• Numer identyfikacyjny pojazdu VIN 

(17 znaków alfanumerycznych)
• Numer producenta pojazdu  (7 zna-

ków alfanumerycznych)
• Numer silnika (7 znaków liczbowych) 
• Kalibracja, Kod oprogramowania: 

Wprowadzić numer producenta pojaz-
du jako wartość.

Naciskamy przycisk Dalej i pojawia się 
komunikat, żeby podłączyć nowy moduł 
AdBlue/DEF oraz włączyć zapłon.
Po wykonaniu tych czynności klikamy 
przycisk Dalej, po czym po kilkunastu 
sekundach pojawia się komunikat PRO-
CES JEST ZAKOŃCZONY. 
W tak łatwy sposób za pomocą KTS 
Truck można zakodować nowy moduł 
systemu Denox i nie tylko. Urządzenie 
to oferuje wiele procedur serwisowych 
pozwalających łatwo i szybko przepro-
wadzić naprawę. Przykładowe naprawy 
i funkcje: adaptacja sprzęgła, wymiana 
modulatora naczepy, sprawdzenie kom-
pensacji dawek wtryskiwaczy, testowa-
nie i naprawa skrzyni biegów. Urządze-
nie zawiera też bazę instrukcji napraw 
i schematów elektrycznych, a także 
umożliwia sprawdzenia usterki po po-
danym przez kierowcę kodzie usterki.

PRODUKTY 43
KROK 2

Następnie należy wybrać kolejno 
funkcje SERWIS, WYMIANA 

KOMPONENTÓW i na końcu MODUŁ 
TŁOCZENIA ADBLUE/DEF.

KROK 3
Na kolejnym ekranie pojawiają się wartości 
skopiowane ze starego modułu oraz pola z 

nowymi wartościami do zapisania w nowym 
module (ze skopiowanymi już wartościami 

ze starego modułu).

WWW.QSERVICETRUCK.EU  



PRODUKTY

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

44

Wyszukiwanie po podzespołach
Odnalezienie niezbędnych danych od-
bywa się w intuicyjnej procedurze wy-
szukiwania po podzespołach. Wystarczy 
odnaleźć dany element na liście lub za 
pomocą wyszukiwarki, aby aplikacja 
od razu przeniosła użytkownika do 
szczegółowego schematu elektrycznego. 
Przykładem niech będzie „Zawór stero-
wania ciśnieniem paliwa”. Po przejściu 
na kartę podzespołu, oprócz schematu 
elektrycznego, dostępne są szczegółowe 
informacje diagnostyczne:
• procedura diagnozy danego podze-

społu krok po kroku; 
• graficzne przedstawienie miejsca 

wpięcia miernika na konkretnych 
stykach oraz oczekiwana wartość 
wyniku pomiaru; 

• szczegółowy opis styków.

Innym przykładem podzespołu, który 
stanowi popularny przypadek diagno-
styczny, są wtryskiwacze paliwa. Warto 
podkreślić, że HaynesPro zawiera roz-
budowaną procedurę diagnostyczną dla 
wtryskiwaczy w samochodach ciężaro-
wych. Warto prześledzić ją krok po kroku:

SCHEMATY 
ELEKTRYCZNE 
W HaynesPro 
TRUCK

DO SPRAWNEJ DIAGNOSTYKI USTEREK 
NIEZBĘDNE SĄ SCHEMATY ELEKTRYCZNE.  
DOBRYM ŹRÓDŁEM TEGO TYPU DANYCH 
JEST APLIKACJA WORKSHOPDATA TRUCK 
FIRMY HAYNESPRO. ZNAJDZIEMY TU PEŁNE 
SCHEMATY UKŁADU STEROWANIA PRACĄ 
SILNIKA, ABS ORAZ ECAS DLA WIĘKSZOŚCI 
POPULARNYCH MODELI SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH.

Dla lepszego 
oglądu sytuacji, 
po wybraniu 
opcji „Pełnego 
schematu oka-
blowania”, można 
również sprawdzić 
umiejscowienie 
zaworu sterowania 
ciśnieniem paliwa 
w całym układzie 
elektrycznym. 

KROK I – sprawdzić przebieg 
napięcia (aplikacja podpowiada 
wzorcowy przebieg)

KROK II– sprawdzić przebieg 
prądu (aplikacja podpowiada 
wzorcowy przebieg)

Krok III – sprawdzić łączność na 
styku 1. Zmierzyć opór pomiędzy 
wtykami 1 i B 27 (E1 Jednostka 
sterująca pracą silnika). Czy to 
jest mniej niż 1 Ω?

Krok IV – sprawdzić łączność 
na styku 2. Zmierzyć opór 
pomiędzy wtykami 2 i B 3 (E1 
Jednostka sterująca pracą sil-
nika). Czy to jest mniej niż 1 Ω?

Naprawa okablowania. Jeśli 
w kroku 4 zdiagnozowana 
została przerwa w obwodzie, to 
program sugeruje naprawę.

Odnalezienie zaworu ułatwia 
również opcja „Lokalizacji”. Dzię-
ki niej w ogólny sposób można 
określić lokalizację i wygląd 
podzespołu.

WorkshopData Truck 
to nie tylko schematy 
dotyczące silnika. 
Znaleźć można tutaj 
również procedury dia-
gnostyczne, schematy 
oraz szczegółowe opisy 
skrzynek bezpieczni-
ków dla elektronicznie 
sterowanego układu 
zawieszenia (ECAS) 
oraz układu ABS.





PODGRZEWACZ INDUKCYJNY 
INTER 8/12 DOSTĘPNY 
W OFERCIE WYPOSAŻENIA 
WARSZTATOWEGO 
INTER CARS
WYDAJNE URZĄDZENIE DO NAGRZEWANIA 
METALI I STOPÓW, GENERUJĄCE 
MAKSYMALNĄ MOC WYJŚCIOWĄ 12 KW. 

Posiada prosty w użyciu 
interfejs z 10-stopniowym 
panelem sterującym. 
Urządzenie jest natych-
miast gotowe do użycia po 
podłączeniu do gniazda 
400 V/16 A. Wbudowana 
ultranowoczesna wydajna 
chłodnica z zestawem 
4 wentylatorów pozwala 
na niezawodną ciągłą 
pracę nawet do 60 minut. 
W razie potrzeby system 
doładowanie (instant po-
wer BoostSystem) pozwala 
zwiększyć moc nagrzewa-
cza o 30% przez 60 sekund. 
Urządzenie dostarczane 
jest z wydajną końców-
ką grzewczą, która 
sprawdzi się w wielu 
przypadkach, ale 
w zależności od 
potrzeb, może być 
wyposażone w inne 
rozwiązania. 
Inter 8/12 jest innowacyj-
nym podgrzewaczem, który 
łączy ergonomię, prostotę, 
wydajność i niezawodność 
w jednym niewielkim urzą-
dzeniu.

CENA:

EURO NETTO
5 900,00

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
ALESCO INTER 8/12

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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PORADY NISSENS: 
PŁUKANIE UKŁADU 
KLIMATYZACJI
CZYSTOŚĆ – KLUCZ DO 
DŁUGOTRWAŁEJ PRACY UKŁADU 
KLIMATYZACJI
Aby układ klimatyzacji działał opty-
malnie, czynnik chłodniczy, olej oraz 
precyzyjne mechanizmy wewnętrzne 
układu, muszą być czyste, a wręcz 
sterylne. Tylko wówczas układ może 
utrzymywać odpowiednie parametry ci-
śnienia i temperatury. W nowoczesnych 
konstrukcjach układów klimatyzacji 
stosuje się liczne komponenty o małych 
przekrojach. Większość współczesnych 
pojazdów wykorzystuje skraplacze 
„mikrokanałowe”, tj. takie, w których 
kanały mają bardzo mały przekrój. Ko-
lejnym przykładem są sprężarki układu 
klimatyzacji sterowane zewnętrznie, 
zawierające precyzyjny i bardzo czuły 
na zanieczyszczenia zawór ECV, steru-
jący wydajnością sprężarki. Elementy 
rozprężne układu, a zwłaszcza zawór 
rozprężny, to inny rodzaj komponentów, 
które łatwo mogą ulec zanieczyszczeniu, 
ograniczającemu ich prawidłowe działa-
nie. Mogą one zostać zablokowane przez 
opiłki, drobiny zanieczyszczeń, a nawet 
przez niezgodny ze specyfikacją pojazdu 
olej sprężarkowy o zbyt dużej lepkości. 
Każde ograniczenie lub zatrzymanie 
przepływu w układzie może mieć po-
ważne skutki. Ograniczony przepływ 
czynnika chłodniczego doprowadzi do 
zmniejszenia wydajności układu, spo-
woduje natychmiastowy wzrost ciśnie-
nia, zaburzy smarowanie i chłodzenie 
sprężarki, a w konsekwencji doprowadzi 
do niezwykle niebezpiecznego dla sprę-
żarki układu klimatyzacji nadmiernego 
obciążenia temperaturą. 
Należy również pamiętać, że potencjalne 
zanieczyszczenia w układzie oraz wil-
goć mają wpływ na olej, pogarszając jego 
właściwości. Mogą one natychmiast ne-
gatywnie wpłynąć na mechaniczne czę-
ści sprężarki, narażając ją na zatarcie. 

Podobnie, jeżeli olej zostanie rozcieńczo-
ny przez stosowane w nadmiernej ilości 
dodatki (np. zbyt dużą ilość barwnika 
UV), taki niewłaściwy stan również 
może doprowadzić do nieodwracalnych 
awarii sprężarki.

PŁUKANIE – OBOWIĄZEK CZY 
NIEPOTRZEBNY WYDATEK?  
Układ należy przepłukać po stwierdze-
niu, że jest on zablokowany, przestał 
działać lub jeśli awarii uległ osuszacz. 
Układ należy obowiązkowo przepłukać 
przed zamontowaniem nowej sprężarki. 
Cząsteczki zwęglonego oleju, opiłki oraz 
inne zanieczyszczenia, które spowo-
dowały awarię poprzedniej sprężarki, 
mogą szybko zniszczyć nową sprężarkę, 
jeżeli przed jej wymianą układ nie zo-
stanie prawidłowo przepłukany. 
Warto podkreślić także inne znaczenie, 
jakie proces 
płukania ma 
dla „serca” 
układu w ra-
mach proce-
su wymiany 
sprężarki. 
Oprócz usu-
nięcia zanie-
czyszczeń, 
jest to jedyny 
sposób na 
pozbycie się 
zalegającego 
starego oleju 
w układzie 
klimatyzacji.  

ABC 
PŁUKANIA 
Aby prawi-
dłowo wyko-
nać proces 
płukania, 
należy prze-

strzegać kilku podstawowych zasad. 
Sprężarka układu klimatyzacji musi 
być odłączona. Prawdopodobnie trzeba 
będzie później wymienić sprężarkę, 
ale nawet jeśli nie, to jej odłączenie lub 
obejście przed płukaniem jest ważne. 
Elementy rozprężne układu, takie jak 
dysza lub zawór rozprężny, również 
powinny zostać odłączone lub ominięte. 
Po płukaniu należy także wymonto-
wać i wymienić osuszacz lub wkład 
osuszający. Skraplacze o przepływie 
równoległym, zbudowane z rurek z mi-
krokanałami oraz parowniki, trudno jest 
skutecznie przepłukać, dlatego – jeśli 
duże zanieczyszczenia doprowadziły do 
uszkodzenia układu lub jeśli doszło do 
zatarcia sprężarki – powinny one zostać 
wymieniane lub przepłukane wstecz-
nym strumieniem. 
Jeśli chodzi o metody płukania, kilka 

Mikrorur-
ka skrapla-
cza klima-
tyzacji 



ABY ZNALEŹĆ WIĘCEJ POMOCNYCH 
MATERIAŁÓW TECHNICZNYCH, 
A TAKŻE EWENTUALNE MODUŁY 
SZKOLENIOWE I MATERIAŁY 
EDUKACYJNE NISSENS, ODWIEDŹ 
PORTAL EKSPERTÓW NISSENS: 

 WWW.NISSENS.COM/EKSPERCI 
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Galaretowata lub skrystalizowana, 
lepka substancja, po stronie ssącej 
sprężarki. To poważne zanieczyszczenie 
powodowane jest przez reakcję che-
miczną z wodą (wilgocią) i takich dodat-
ków jak środki uszczelniające. Jedynym 
sposobem usunięcia zanieczyszczenia 
jest płukanie.

Nadmierne zanieczyszczenie 
widoczne na złączach osuszacza. 
Układ traci wydajność z powodu tak 
poważnego zanieczyszczenia i musi 
zostać natychmiast przepłukany.

Kontrola przy użyciu wziernika, czyli 
narzędzia do obserwacji i wykrywania 
ewentualnych zanieczyszczeń w ob-
wodzie. To niedrogie i użyteczne narzę-
dzie jest zalecane do przeprowadzania 
skutecznej diagnostyki zanieczyszczeń 
układu w różnych sytuacjach: przed, 
w trakcie i po płukaniu.

z nich warto rozważyć i są one stosun-
kowo łatwe. Wszystko zależy od wypo-
sażenia serwisu i ewentualnego dostępu 
do dodatkowych narzędzi. Ogólnie rzecz 
biorąc, płukanie musi być skuteczne 
i nie powinno szkodzić układowi, co 
może się stać w przypadku wybrania 
niewłaściwych metod. 

Pamiętaj! W przypadku każdej z me-
tod pozostałości środka czyszczącego 
należy dokładnie usunąć po płukaniu, 
a układ klimatyzacji musi zawsze zo-
stać dokładnie osuszony, najlepiej przy 
użyciu azotu i długotrwałego działania 
próżni. Po prawidłowym przepłukaniu 
układu klimatyzacji i wymianie wszyst-
kich niezbędnych komponentów moż-

na przystąpić do napełnienia układu 
zgodnie z zalecanym rodzajem i ilością 
czynnika chłodniczego oraz oleju. Nale-
ży pamiętać, że płukanie to nie jest nie-
potrzebny wydatek, może ono bowiem 
uchronić przed powtórną awarią układu 
po zainstalowaniu nowej sprężarki. 
Najnowsze rozwiązania konstrukcyjne 

skraplaczy opierają się na wyjątkowo 
wąskich przekrojach mikrorurek (nawet 
poniżej 1 milimetra kwadratowego). 
Konstrukcja taka zapewnia doskonałą 
wymianę ciepła, ale jest również bardzo 
podatna na zanieczyszczenia. 

1. Z WYKORZYSTANIEM 
SPECJALNEGO DETERGENTU 
DO PŁUKANIA. 

Metoda ta polega na wprowadzeniu 
do układu klimatyzacji detergentu 
bezpośrednio ze zbiornika 
ciśnieniowego lub płukania 
z wykorzystaniem specjalnej maszyny. 
W ramach tej metody rozpuszczone 
zostają wszelkiego rodzaju cząsteczki, 
osad, uporczywe zabrudzenia oraz 
pozostałości w układzie. 

WSKAZÓWKA: w tej metodzie można 
wykorzystać azot pod wysokim 
ciśnieniem w celu „przepchnięcia” 
środka płuczącego. Najlepiej, gdyby 
poszczególne części obwodu były 
płukane osobno. Metoda ta jest bardzo 
skuteczna w walce z uporczywymi 
zabrudzeniami, a azot jest nie tylko 
niezwykle skuteczny przy usuwaniu 
wilgoci, lecz także ułatwia działanie 
środka płuczącego.

2. Z WYKORZYSTANIEM CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO I STACJI DO 
NAPEŁNIANIA UKŁADU. 

Metoda polega na „przepuszczaniu” 
czynnika chłodniczego R134a/
R1234yf przez układ za pomocą 
stacji klimatyzacji. Stacja ta musi 
dysponować funkcją płukania, 
specjalnie opracowanymi filtrami oraz 
pojemnikiem na zanieczyszczenia. 
W ramach tej metody płukania 
skutecznie usuwane są luźne 
cząsteczki, lecz nie jest ona zbyt 
skuteczna przy płukaniu osadów. 

3. Z WYKORZYSTANIEM CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO BEZPOŚREDNIO 
Z BUTLI. 

Jako środek płuczący wykorzystuje 
się czynnik chłodniczy R134a/
R1234yf. Czynnik chłodniczy 
krąży w układzie dzięki ciśnieniu 
wytworzonemu w podgrzanej butli. 
Należy przygotować dodatkową butlę 
na zanieczyszczony gaz, zestaw 
adapterów i węże, co pozwoli zapewnić 
prawidłowe i szczelne podłączenie 
układu w ramach tej procedury. Ta 
metoda płukania nie wymaga żadnych 
dodatkowych środków ani maszyny. 
Metoda ta usuwa luźne cząsteczki, ale 
nie jest zbyt skuteczna przy płukaniu 
osadów i zabrudzeń.

ZALECANE 
METODY 
PŁUKANIA 3 

Osuszacz

Sekcja 
ssąca 
sprężarki

Kontrola 
wzierni-
kiem 
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TECHNOLOGIA FREE-FORM OGRANICZA 
NIEBEZPIECZEŃSTWO OLŚNIENIA
Opracowana przez OSRAM technologia po-
lega na ukryciu diod – nie są one widoczne 
przy bezpośrednim spojrzeniu, ponieważ 
umieszczono je w rzędzie na dole oprawy. 
Emitowane światło jest odbijane przez 
specjalnie zaprojektowany reflektor. Za-
stosowane oświetlenie pośrednie redukuje 
ryzyko wystąpienia zjawiska olśnienia, 
które może wywołać dyskomfort i zaburze-
nia widzenia.
SZEROKA GAMA ŚWIATEŁ 
DROGOWYCH OSRAM LEDRIVING
Światła drogowe z serii OSRAM LEDriving 
są przeznaczone do montażu na samocho-
dach osobowych, SUV-ach, terenowych, 
użytkowych oraz wszelkich pojazdach 
poruszających się w normalnym ruchu. 
Dzięki homologacji drogowej ECE mogą 
być stosowane na drogach publicznych 
w krajach Unii Europejskiej jako oświetle-
nie uzupełniające. Ich główną funkcją jest 
wspomaganie świateł drogowych w czasie 
jazdy. Oczywiście montując lampy trzeba 
przestrzegać obowiązujących przepisów 
– ECE R7, ECE R112 i ECE R23. Zgodnie 
z nimi samochody osobowe mogą być 
wyposażone w co najwyżej cztery światła 
drogowe (ciężarówki – sześć), a miejsca ich 
montażu są precyzyjnie określone. W przy-
padku świateł cofania samochód o masie 

do 3,5 tony może mieć dwie takie lampy, 
a pojazd ciężarowy (powyżej 3,5 tony) – 
maksymalnie cztery.
Większość z lamp trzeba montować pa-
rami, ale są także produkty, które mają 
tzw. podwójną homologację. Dzięki temu 
wystarczy jedna lampa, by oświetlić drogę 
przed samochodem równie skutecznie jak 
dwie. Taka funkcjonalność jest możliwa 
dzięki wyjątkowej konstrukcji odbłyśnika. 
Mieszana wiązka oświetla bliskie i dalekie 
pole widzenia jednocześnie.
W gamie są także lampy, przeznaczone do 
oświetlania nawierzchni podczas cofania. 
Dzięki wydajnym diodom ich zasięg to 
nawet 36 metrów. 
LAMPY ROBOCZE OSRAM LEDRIVING 
– DO STOSOWANIA POZA DROGAMI 
PUBLICZNYMI
Rodzina lamp roboczych jest przezna-
czona do wszelkiego rodzaju pojazdów, 
maszyn i urządzeń, które nie poruszają 
się po drogach publicznych. Do wyboru są 
lampy z obudową kwadratową, okrągłą lub 
prostokątną, a zależnie od potrzeb można 
dopasować zasięg produktu czy kąt rozsyłu 
światła. 
WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA 
I RZETELNE DANE TECHNICZNE
W przypadku lamp OSRAM podawana 
wartość w lumenach zawsze jest rzeczy-
wistą, zmierzoną wartością strumienia 

świetlnego w czasie ciągłej, stabilnej pracy 
diody (tzw. gorące lumeny). Nie jest wyzna-
czana w momencie uruchamiania, kiedy 
chwilowo ma wyższą wartość, nie stanowi 
wyliczenia teoretycznego ani sumy warto-
ści strumieni świetlnych poszczególnych 
diod. To najbardziej wiarygodny sposób po-
dawania wartości strumienia świetlnego 
lamp. Dzięki temu klient ma pewność, że 
światło uzyskane z opraw dokładnie od-
zwierciedli dane opisane na opakowaniu.
Tak jak i inne produkty OSRAM, światła 
drogowe cechuje bardzo wysoka jakość 
wykonania, potwierdzona 5-letnią gwa-
rancją. Lampy LEDriving są pyło- i wo-
doszczelne, mają niezwykle wytrzymałe 
soczewki z poliwęglanu i zintegrowany 
sterownik, a konstrukcja gwarantuje efek-
tywne odprowadzanie ciepła, dzięki czemu 
ich trwałość wynosi do 5000 h.

LAMPY 
ROBOCZE 

I DROGOWE 
OSRAM

DZIĘKI LAMPOM DROGOWYM I ROBOCZYM FIRMY AMS OSRAM MOŻNA UZUPEŁNIĆ 
OŚWIETLENIE POJAZDU W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB. W OFERCIE SĄ ZARÓWNO 
PRODUKTY PRZEZNACZONE DO MASZYN, KTÓRE NIE WYJEŻDŻAJĄ NA DROGI PUBLICZNE, 
NP. UŻYWANE NA BUDOWACH, JAK I TAKIE Z HOMOLOGACJĄ ECE. DO WYBORU SĄ RÓŻNE 
RODZAJE LAMP – WIELOFUNKCYJNE, ŁĄCZĄCE OŚWIETLENIE DROGOWE ZE ŚWIATŁAMI 
POZYCYJNYMI, LAMPY DALEKIEGO LUB BLISKIEGO ZASIĘGU ORAZ SLIM, W WĄSKIEJ 
OBUDOWIE, CO POZWALA ZAMONTOWAĆ JE NIEMAL W KAŻDYM SAMOCHODZIE. 





PORÓWNANIE FILTRÓW BOSCH I FILTRÓW NISKIEJ JAKOŚCI 

WYKAZ FILTRÓW 
KABINOWYCH BOSCH 

Z WĘGLEM AKTYWNYM 
DO NAJPOPULARNIEJSZYCH 

CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH: 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA 
 WWW.MOTOBOSCH.PL 

LUB ODWIEDŹ KANAŁ YOUTUBE 
BOSCH AUTOMOTIVE POLSKA.

PRODUKTY

FILTRY KABINOWE BOSCH 
DLA POJAZDÓW UŻYTKOWYCH 
– jakość się opłaca

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

BEST BRAND: 17 razy z rzędu 
czytelnicy niemieckiego 
magazynu motoryzacyjnego 
"auto, motor und sport" uznali 
markę Bosch za najlepszą 
markę w kategorii Filtry.

CZY WIESZ, ŻE... 
BOSCH FILTER ZOSTAŁ WYBRANY 
W 2022 ROKU NAJLEPSZĄ MARKĄ 
PO RAZ 17. Z RZĘDU!
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ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO 
Z FILTRAMI KABINOWYMI BOSCH
Kierowcy zawodowi zazwyczaj spędzają 
w kabinie cały czas pracy – jak również 
przerwy, a nawet noce. Dla ich zdrowia 
niezbędne jest zatem czyste powietrze 
w kabinie. Filtry Bosch z węglem aktyw-
nym zapewniają możliwie najczystsze 
powietrze, ponieważ chronią przed pył-
kami, drobnymi pyłami, nieprzyjemnym 
zapachem oraz szkodliwymi gazami. 
Pomaga to w utrzymaniu wysokiej kon-
centracji kierowców na drogach. Dobry 
filtr kabinowy poprawia również wi-
doczność wewnątrz pojazdu, ponieważ 
zmniejsza osady na przedniej szybie 
i zapobiega jej parowaniu. Filtry kabi-
nowe Bosch są specjalnie dostosowane 
do wysokich wymagań stawianych im 
przez pojazdy użytkowe. Spełniają dwu- 
lub trzykrotnie większą odporność na 
wibracje, czy zdolność zatrzymywania 
pyłu. Filtry kabinowe Bosch do pojazdów 
użytkowych w zależności od aplikacji 
zapewniają sprawne działanie nawet 
przez 200 000 do 300 000 km. Bogaty 
asortyment filtrów Bosch jest stale ak-
tualizowany. Zawiera on odpowiednie 
rozwiązania do pojazdów ciężarowych, 
nawet w przypadku specjalnych zasto-
sowań i różnych funkcji. 

UWAŻAJ NA FILTRY KABINOWE 

NISKIEJ JAKOŚCI
W zastosowaniach profesjonalnych 
szczególnie ważna jest wysoka jakość. 
Filtry kabinowe Bosch oczyszczają po-
wietrze za pomocą kilku dobrze dobra-
nych warstw. Wysokiej jakości włókna 
i duża powierzchnia filtra zapewniają 
niezawodność i stabilność. Szkodliwe 
gazy i zapachy są pochłaniane przez 

wysokiej jakości węgiel aktywny. Ide-
alnie dopasowany kształt i rozmiar do 
danego zastosowania zapobiega omija-
niu filtra przez zanieczyszczone powie-
trze. Dlatego poleganie na jakości Bosch 
opłaca się profesjonalistom.

FILTRY BOSCH FILTRY NISKIEJ JAKOŚCI

Czyste powietrze dzięki kilku  
dobrze dobranym warstwom filtracyjnym Źle dobrane i zbyt cienkie warstwy filtracyjne

Dokładna filtracja dzięki wysokiej jakości włóknom Włókna niskiej jakości,  
niewystarczająca ilość włókien

Stabilność i zwiększona powierzchnia filtra dzięki 
specjalnemu przetłoczeniu medium filtracyjnego Medium filtracyjne niskiej jakości bez przetłoczeń

Niezawodne pochłanianie szkodliwych 
gazów i zapachów przez
• wysokiej jakości węgiel aktywny
• dużą ilość węgla aktywnego
• mocne połączenie z warstwą nośną

• węgiel aktywny niskiej jakości
• niewystarczająca ilość węgla aktywnego
• nierównomierny rozkład

Stabilna geometria plis – nawet pod wpływem wilgotnego 
powietrza Niestabilna geometria plis

Mercedes Actros MP4 1 987 435 603

MAN TGX 1 987 431 458

DAF XF 1 987 435 563

Volvo FH II 1 987 435 543

Scania R 1 987 435 606

IVECO STRALIS HI-WAY 1 987 431 194
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Z zewnątrz wiele amortyzatorów od 
różnych producentów może wyglądać 
podobnie. Jednak najważniejsze jest to, 
co w środku – pod „skórą”. Pominięcie 
wewnętrznych różnic i parametrów eks-
ploatacyjnych odróżniających jeden typ 
amortyzatora od drugiego, może mieć po-
ważne konsekwencje i prowadzić do utraty 
wydajności pojazdu.
Aby podkreślić te różnice, przyjrzyjmy się 
od środka amortyzatorom Monroe Ma-
gnum, które są najczęstszym wyborem do 
pojazdów użytkowych na całym świecie. 
Amortyzatory Monroe Magnum są wypo-
sażone w system zaworów dwustronnego 
działania, który pracuje w trybie ściskania 
i odbicia, aby zapewnić precyzyjne i bez-
pieczne właściwości jezdne. Amortyzatory 
te zostały również zaprojektowane z myślą 
o wyjątkowej trwałości, a dzięki temu 
zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji 
w swojej klasie.

PO PIERWSZE, PODSTAWY
Większość amortyzatorów do pojazdów 
użytkowych ma konstrukcję dwururową, 
co oznacza, że istnieje komora wewnętrz-
na, ciśnieniowa lub „robocza” i komora 
zewnętrzna, zwana wyrównawczą, która 
przechowuje nadmiar płynu hydraulicz-
nego. Tłok w amortyzatorze dwururowym 
przechodzi przez łożysko i uszczelkę na 
górnym końcu komory ciśnieniowej. Ło-
żysko wyosiowuje tłoczysko w komorze 
ciśnieniowej i umożliwia swobodny ruch 
tłoka. Uszczelka zatrzymuje olej hydrau-
liczny urządzenia i pomaga zapobiegać 
zanieczyszczeniom, takim jak brud i woda.
Zawór wewnętrzny znajdujący się u pod-
stawy komory ciśnieniowej nazywany jest 

zaworem kompresyjnym (nr 1 na rysunku). 
Kontroluje on ruch płynu podczas ściska-
nia amortyzatora. Podczas ściskania część 
oleju przepływa z dolnej części komory 
roboczej do górnej przez zawór wlotowy 
w tłoku. Pozostały olej jest wypychany 
przez układ otworów w zaworze bazowym 
do komory wyrównawczej. Siła oporu lub 
tłumienie generowana przez amortyzator 
zależy od prędkości, z jaką tłoczysko jest 
ściskane, oraz technologii zaworów w za-
worze bazowym.
Przyjrzyjmy się teraz odbiciu, które polega 
na wyciąganiu tłoczyska z komory ciśnie-
niowej i wysunięciu amortyzatora. Podczas 
tego procesu zawór wlotowy tłoka zamyka 
się, a olej z górnej komory ciśnieniowej jest 
wtłaczany przez układ zaworów w tłoku. 
Aby skompensować objętość tłoczyska 
opuszczającego komorę ciśnieniową, olej 
przepływa z zewnętrznego zbiornika ole-
ju do dolnej komory roboczej przez wlot 
w zaworze bazowym. Prędkość tłoczyska 
i charakterystyka zaworu (nr 2 na rysunku) 
określają siłę oporu generowaną przez 
amortyzator podczas odbicia.
Amortyzatory mają również kanał spu-
stowy poniżej uszczelki, który umożliwia 
spływanie oleju do komory wyrównawczej. 
Pozwala to również na ucieczkę powietrza 
z komory ciśnieniowej, co pomaga zapobie-
gać „pienieniu się” oleju.

WIĘKSZY OZNACZA 
WIĘKSZĄ KONTROLĘ
Rozmiar otworu to średnica tłoka i średni-
ca wnętrza komory ciśnieniowej. Ogólnie 
rzecz biorąc, im większy amortyzator, tym 
wyższe potencjalne poziomy kontroli ze 
względu na większe przemieszczenie tłoka 

i powierzchnie ciśnienia. Ponadto, wraz 
ze wzrostem powierzchni tłoka, zwykle 
spadają wewnętrzne ciśnienia robocze 
i temperatury amortyzatora. Zapewnia to 
również większe możliwości tłumienia.
Jak więc amortyzatory są „dopasowywa-
ne” do wymagań konkretnego pojazdu? 
Inżynierowie dobierają kody zaworów lub 
wartości siły tłumienia dla każdego mo-
delu, aby uzyskać optymalną równowagę 
i stabilność w różnych warunkach jazdy. 
Odpowiedni dobór dysków upustowych, 
odchylających i sprężynujących kontroluje 
przepływ oleju wewnątrz amortyzatora, co 
ostatecznie decyduje o wyczuciu i prowa-
dzeniu pojazdu.
Kolejnym kluczowym detalem konstruk-
cyjnym jest mocowanie amortyzatora 
– sposób, w jaki amortyzator zostanie 
przymocowany do osi i ramy pojazdu. 
Większość wysokiej jakości amortyzato-
rów ma gumowe tuleje zamontowane we 
wsporniku, które pomagają odfiltrować 
hałas drogowy i wibracje zawieszenia. 
Te tuleje gumowo-metalowe muszą być 
elastyczne, aby umożliwić ruch podczas 
ruchu zawieszenia. Ale muszą też być 
bardzo wytrzymałe, ponieważ mają ciężką 
pracę, biorąc pod uwagę wymagania więk-
szości pojazdów użytkowych.

MONROE 
INFORMACJE PRODUKTOWE



LIDER TECHNOLOGII OE
BPW Claas Agriculture CNH Agriculture and construction - APH - CCM DAF Trucks CF - LF - XF Daimler Trucks Actros - Arocs Dennis Dart Javelin - 
Niche market truck OEM - R-series - Rapier - Sabre - Specialty Trucks - Trident 2 Foden Alfa series GAZ Gazon Next Hendrickson A OEM’s ISRI 
Leyland Trucks CF - F Mercedes-Benz (EvoBus) CapacityPlus - Citaro - Tourismo Nissan F91 Renault Trucks C - D - K - Kerax - Magnum - Midlum - 
Premium - T RVI Kerax - Mascot - Midlum - Premium/Magnum Scania G - P - R - T Setra (EvoBus) S415 - S416 - S417 - S418 Volvo Trucks FE - FH - 
FL - FM - Midlum - VM Zetor Agricultural 

NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE 
MONROE® MAGNUM

SPRAWDZONA WYTRZYMAŁOŚĆ 
Jako jedna z wiodących światowych marek oryginalnego wyposażenia i amortyzatorów na rynek części zamiennych, Monroe® jest 
synonimem jakości, trwałosci i wydajności. Każdy amortyzator Monroe Magnum® produkowany jest z materiałów najwyższej jakości, 
które zapewniają długą żywotność w najbardziej wymagających warunkach pracy. Dlatego wiodący producenci pojazdów użytkowych 
wybierają amortyzatory Monroe®.

AMORTYZATORY SIEDZEŃ, OSIOWE & KABINOWE



DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH
DYSPONUJĄC PRZESZŁO 100-LETNIM 
DOŚWIADCZENIEM W PROJEKTOWANIU 
ZAAWANSOWANYCH ŚRODKÓW SMARNYCH 
DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO, CASTROL 
OPRACOWAŁ KOMPLETNĄ GAMĘ PRODUKTÓW 
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH. 

PRODUKTY
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Specjaliści z Castrol nieustan-
nie identyfikują trendy 
motoryzacyjne i branżowe, 
dostosowując się do ich roz-
woju. Rozumieją wyzwania 
przedsiębiorców i zdają sobie 
sprawę z kosztów, jakie może 
pociągnąć za sobą awaria fir-
mowego samochodu. Dlatego wszystkie 
produkty Castrol do pojazdów użytkowych 
zostały tak zaprojektowane, aby oferować 
znakomitą ochronę. Każdy z nich poddano 
rygorystycznym testom, by zagwaranto-
wać, że dany pojazd będzie w stanie praco-
wać na optymalnych obrotach.

DO WYBORU
Castrol oferuje dwie gamy olejów silniko-
wych do pojazdów użytkowych — Castrol 
VECTON i Castrol CRB. Obie cechują 
wiodące nowoczesne technologie i specja-
listyczne rozwiązania. Castrol VECTON 
z System Pro Technology™ umożliwia 
uzyskanie większych przebiegów między 
wymianami oleju i oferuje maksymalnie 
niską częstotliwość wymiany oleju. Castrol 
CRB Turbomax z DuraShield™ Boosters 
zapewnia lepsze osiągi pod względem 
zużycia z myślą o długiej i bezawaryjnej 
eksploatacji silnika. Castrol CRB Multi oraz 
Castrol CRB Monograde pozwala skutecz-
nie kontrolować powstawanie osadów na 
tłokach i utrzymuje swoją lepkość w celu 
wydłużenia bezawaryjnej eksploatacji 
silnika.

CASTROL CRB
Castrol CRB został opracowany w celu 
ochrony silnika na wysokim poziomie 
przez cały okres między wymianami oleju, 
co może pomóc zapobiec nieoczekiwanym 

przestojom oraz zminimalizować kosz-
ty naprawy. Olej Castrol CRB Turbomax 
z technologią DuraShield™ Boosters, zapo-
biegającą odkładaniu się sadzy podczas 
pracy silnika, chroni powierzchnie ele-
mentów jednostki napędowej przed zuży-
ciem. Olej ten tworzy warstwę ochronną na 
poruszających się częściach metalowych, 
odporną na zerwanie nawet w trudnych 
warunkach. Castrol CRB Turbomax za-
pewnia nawet o 40%. lepszą ochronę przed 
zużyciem, co wydłuża żywotność silnika 
i poprawia jego kondycję. Z kolei oleje Ca-
strol CRB Multi i Castrol CRB Monograde 
zawierają dodatki myjące rozpraszające 
cząsteczki, które mogłyby nadbudować 
się na powierzchniach silnika, co pozwala 
ograniczyć odkładanie się osadów. Zawie-
rają także przeciwutleniacze, przerywające 
reakcje chemiczne prowadzące do gęstnie-
nia oleju. W efekcie skutecznie zapobiegają 
powstawaniu osadów na tłoku i zachowują 
lepkość, co sprzyja sprawnemu działaniu 
silnika przez długie lata.

CASTROL VECTON
W nowoczesnych samochodach cięża-
rowych stosowane są technologie, które po-
zwalają na uzyskanie wyższego aż o 30%. 
momentu obrotowego, lecz jednocześnie 
zwiększają temperaturę i ciśnienie w silni-
ku. Może to prowadzić do przyspieszonego 
utleniania i gęstnienia oleju, generując 

osady i powodując szybkie zużycie 
rezerw olejowych służących kon-
troli kwasowości. Przyczynia się 
to do rozkładu oleju i skraca jego 
żywotność. W odpowiedzi na to 
wyzwanie Castrol VECTON z tech-
nologią System Pro Technology™ 
zapewnia nawet 45% dodatkową 

rezerwę osiągów. Przeciwdziała ona roz-
kładowi oleju przez wspieranie kontroli 
utleniania, ograniczenie powstawania 
osadów, neutralizację szkodliwych kwa-
sów i przystosowywanie się do wyższych 
temperatur przy zachowaniu odpowiedniej 
lepkości. Te cechy wydłużają żywotność 
oleju i zapewniają maksymalny okres mię-
dzy jego wymianami. Wszystkie produkty 
Castrol VECTON uzyskały certyfikat CO2 
neutral zgodnie z międzynarodową normą 
PAS2060.
Gama Castrol VECTON obejmuje produk-
ty, które są opracowywane specjalnie 
z myślą o zapewnieniu wysokich osiągów 
w ekstremalnych warunkach oraz oferują 
korzyści w takich obszarach jak oszczęd-
ność paliwa i częstotliwość wymiany oleju. 
Składa się z linii Castrol VECTON FUEL 
SAVER. To w pełni syntetyczne oleje do sil-
ników Diesla, które pozwoliły uzyskać o 1%. 
niższe zużycie paliwa w silniku zgodnym 
z normą Euro V w europejskim cyklu mie-
szanym w porównaniu z nowoczesnym 
olejem silnikowym 15W-40. Wyróżniają się 
świetnymi osiągami w niskich temperatu-
rach. Druga linia to Castrol VECTON LONG 
DRAIN – w pełni syntetyczne (SAE 10W-40) 
oraz częściowo syntetyczne (SAE 10W-
30) oleje do silników Diesla, które zostały 
przetestowane pod kątem wydłużenia 
przebiegów między wymianami oleju do 
120 tys. km.



DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH



PRACA W CIĘŻARÓWCE – JAK 
ZAPEWNIĆ SOBIE KOMFORTOWE 
WARUNKI – rozmowa z Krzysztofem Czmudą, 

Key Account Managerem 
Truck & Car Dometic

Panie Krzysztofie, jak długo pracuje 
Pan w branży Automotive?
Z branżą Automotive jestem związany od 
ponad 12 lat, głównie Automotive After-
market Truck Parts. Przez 5 lat byłem 
odpowiedzialny za sprzedaż jednego 
z wiodących producentów osi do pojazdów 
ciężarowych. W Dometic 
jestem odpowiedzialny 
za produkty branży Auto-
motive, takie jak klima-
tyzatory postojowe do 
pojazdów ciężarowych 
oraz inne akcesoria dla 
szeroko rozumianej 
branży samochodowej. 

Proszę nam opowie-
dzieć więcej o marce 
Dometic.
Dometic to dostawca sprzętu do pojazdów 
ciężarowych, osobowych, kamperów, 
łodzi, samochodów dostawczych, hoteli 
i restauracji. Działamy w wielu branżach, 
ale nasza marka Dometic Professional to 
przede wszystkim towary dla ciężarówek, 
pojazdów dostawczych i specjalistycz-
nych – wszystko, aby praca sprawiała 
przyjemność, spełniając również normy 
bezpieczeństwa czy łańcucha dostaw. 
Dometic Professional to ogromny asorty-
ment towarów, dostosowanych do różnych 

potrzeb, a jednym z naszych flagowych 
produktów w tym obszarze jest klimaty-
zacja postojowa.

Jak wybrać właściwy klimatyzator posto-
jowy do ciężarówki? Na co warto zwrócić 
uwagę?
Wybór modelu zawsze pozostaje po stro-

nie użytkownika końcowego. 
Klimatyzatory dzielimy na 

dachowe, montowane 
w miejsce szyberdachu – 
Dometic CoolAir RT 780 
lub Dometic CoolAir RTX 

100 – oraz typu split – np. 
Dometic SPX1200 czyli 
klimatyzatory dzielone 

na parownik wewnętrzy 
i kompresor zewnętrzny na 

tylnej ścianie kabiny. Niezależ-
nie od wybranego modelu klimaty-

zatora, zapewniamy dedykowane zestawy 
montażowe do wszystkich modeli pojaz-
dów ciężarowych, co zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie oraz nieporównywalnie 
łatwiejszy montaż. Bardzo ważną kwestią 
jest ekonomia, dlatego 
w klimatyzatorach posto-
jowych z serii RTX oraz SPX 
zastosowano technologię 
inwerterową, dzięki czemu 
możemy obniżyć koszty 

eksploatacji, nawet o 10 500 zł w skali roku.

Czy instalacja klimatyzatora jest praco- 
i czasochłonna? Komu najlepiej powie-
rzyć takie zadanie?
Montaż klimatyzacji postojowej dachowej 
zajmuje od 5 do 10h w zależności od spe-
cyfikacji samochodu ciężarowego. Montaż 
klimatyzacji dzielonej typu Split potrafi 
zająć ok. 3h więcej.
Najlepiej zlecić montaż klimatyzatora 
autoryzowanemu serwisowi Dometic lub 
skontaktować się z serwisem autoryzowa-
nym danej marki pojazdu ciężarowego. 

Jakie jeszcze produkty Państwo oferuje-
cie kierowcom ciężarówek?
Nasza kolekcja kabinowa ma na celu 
zapewnić kierowcy większy komfort, 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Oferuje-
my lodówki przenośne, które zapewnią 
świeżość jedzenia, kuchenki mikrofalowe, 
aby podgrzać posiłek, a do tego – czajniki 
i ekspresy, aby przygotować ciepły napój. 
Dzięki inwerterom Dometic kierowca sku-
tecznie i szybko zasili telefon, laptop lub 

tablet, natomiast system 
monitorowania martwego 
pola CAM1000 zapewni 

bezpieczeństwo 
w drodze.
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CZYM WYPOSAŻYĆ KABINĘ?
Myśląc o wnętrzu kabiny, jako pierw-
sze do głowy przychodzą oczywiście 
pokrowce na siedzenia, dywaniki pod-
łogowe czy maty na deskę rozdzielczą, 
ale to jednak nie wszystkie akcesoria, 
które mogą wpłynąć na komfort podró-
ży. W kabinach sypialnych przydają się 
również narzuty na łóżko, a kierowcy 
często decydują się na dopełnienie cało-
ści dodatkami, takimi jak np. nakładki 
na drzwi lub osłony na podstawę fotela.

SPRAWDZONY MATERIAŁ
Dzięki producentowi F-CORE, tego typu 

akcesoria są dostępne na rynku od wielu 
lat, zarówno w bogatej kolorystyce, jak 
i wysokiej jakości materiałów. Wiodą-
cym materiałem stosowanym w produk-
cji jest tzw. eko-skóra, przede wszystkim 
dlatego, że jest niezwykle trwała, łatwa 
w utrzymaniu i swoim wyglądem bardzo 
dobrze wpisuje się we wnętrza kabin 
samochodów ciężarowych. Tym bardziej 
cieszy fakt, że wiodący na rynku pro-
ducent akcesoriów wyposażeniowych 
wnętrz, zdecydował się na szeroką skalę 
wprowadzić do oferty produkty wykony-
wane z gładkiej eko-skóry.

NOWE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI
Do tej pory najbardziej popularnymi 
produktami które można było dostrzec 
w kabinach kierowców były te wykonane 
z eko-skóry pikowanej. Od tego roku, gdy 
taka możliwość pojawiła się w ofercie 
firmy F-CORE, wielu kierowców zapewne 
zdecyduje się również na zakup produk-
tów z eko-skóry gładkiej. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, że produkty 
w ofercie producenta zachowają jedno-
litą kolorystykę, dzięki czemu będzie 
można je dowolnie ze sobą łączyć. Obok 
znajduje się kilka takich przykładowych 
zestawień.

ROZSZERZA OFERTĘ O PRODUKTY 
Z GŁADKIEJ EKO-SKÓRY!

FIRMA F-CORE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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NIEWĄTPLIWIE WNĘTRZE KABINY TO DLA KAŻDEGO KIEROWCY SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO MIEJSCE SZCZEGÓLNIE WAŻNE. PROWADZĄC POJAZD CIĘŻAROWY, 
SPĘDZASZ W NIM WIELE CZASU, DLATEGO NIE DZIWI FAKT, ŻE CHCESZ, ABY KABINA 
TWOJEGO SAMOCHODU BYŁA ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONA I ZAPEWNIAŁA CI JAK 
NAJWIĘKSZY KOMFORT. DODATKOWO, GDY REGULARNIE PRZEBYWASZ W JEDNYM 
MIEJSCU WIELE GODZIN, A CZĘSTO NAWET I DNI, TO ZACZYNASZ MYŚLEĆ O TYM 
MIEJSCU W ZUPEŁNIE INNYCH KATEGORIACH. PODOBNIE JAK URZĄDZAJĄC WNĘTRZE 
WŁASNEGO MIESZKANIA, TAK I W PRZYPADKU KABINY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, 
LICZY SIĘ JUŻ NIE TYLKO WYGODA UŻYTKOWA, ALE RÓWNIEŻ ESTETYKA I ODPOWIEDNI 
DOBÓR KOLORÓW I MATERIAŁÓW.
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W MOTOR VALLEY, POŁOŻONEJ W SAMYM SERCU 
REGIONU EMILIA ROMAGNA WE WŁOSZECH, MIEŚCI 
SIĘ SIEDZIBA EURORICAMBI GROUP, KTÓRA POWSTAŁA 
Z POŁĄCZENIA DWÓCH MAREK PRODUKCYJNYCH 
O DŁUGOLETNIEJ TRADYCJI: EURORICAMBI I AM GEARS.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

GRUPA EURORICAMBI:
DOSKONAŁE WŁOSKIE CZĘŚCI ZAMIENNE

Firma Euroricambi rozpoczęła swoją 
działalność w 1979 roku i dzięki ciągłej 
modernizacji oraz stałemu koncentro-
waniu się na procesach produkcyjnych, 
materiałach i technologiach stała się 
ważnym na rynku przedsiębiorstwem, 
jakim jest dzisiaj. Firma łączy najlepsze 
tradycje mechaniczne z najnowocze-
śniejszymi technologiami i światową 
siecią sprzedaży, która dociera do 105 kra-
jów na całym świecie. Asortyment części 
zamiennych Grupy Euroricambi, obejmu-
jący zarówno ciężkie samochody dostaw-
cze, ciężarówki i autobusy, jak i maszyny 
do robót ziemnych i górniczych, samo-
chody osobowe oraz lekkie i średnie sa-
mochody dostawcze, zaspokaja potrzeby 
każdego rynku. Dlatego produkty Grupy 
stały się ulubionym rozwiązaniem dla 
mechaników na całym świecie.

SZEROKI ASORTYMENT SPEŁNIAJĄCY 
WSZELKIE WYMAGANIA
Z ponad 14 270 pozycjami w ofercie 
i 650 nowymi pozycjami rocznie, części 
zamienne Euroricambi Group są w pełni 
zamienne z oryginalnymi częściami 
wiodących producentów Dwie marki 
produkcyjne specjalizują się w różnych 
liniach produktowych:
Euroricambi jest podzielona na dwie 
jednostki produkcyjne, pierwsza i histo-
ryczna skupia się na częściach zamien-
nych do skrzyń biegów i mechanizmów 
różnicowych do samochodów ciężaro-

wych i autobusów, w pełni zamiennych 
z oryginalnymi, produkowanymi przez 
głównych producentów, takich jak ZF 
TRANSMISSIONS, MERCEDES-BENZ, 
SCANIA, VOLVO, IVECO, DANA, EATON - 
FULLER, MAN, RENAULT TRUCKS i wie-
lu innych. Druga jednostka jest w całości 
poświęcona przekładniom, mechani-
zmom różnicowym i przekładniom do 
maszyn budowlanych i górniczych, 
w pełni wymiennym z oryginalnymi 
przekładniami produkowanymi przez 
CATERPILLAR i VOLVO CE. AM Gears 
produkuje części zamienne do skrzyń 
biegów i mechanizmów różnicowych 
do lekkich samochodów dostawczych 
i pojazdów typu pick-up 4x4, średnich 
i ciężkich pojazdów japońskich oraz 
maszyn rolniczych, takich firm jak BMW 
- MINI CARS, DAIHATSU, DEUTZ, FIAT 
CAR, FORD, GEAR MAX, HINO TRANS-
MISSION, HYUNDAI - KIA, ISUZU, IVECO 
DAILY, LAND ROVER, MAZDA, MER-
CEDES SPRINTER, MITSUBISHI, NEW 
PROCESS, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, 
RENAULT CARS, S. N.V.I., SUZUKI, TO-
YOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO CAR. Tak 
szeroka oferta zapewnia zróżnicowane 
usługi dostosowane do wszelkich po-
trzeb, dzięki czemu Grupa Euroricambi 
jest liderem w wielu dziedzinach.

CAŁKOWICIE WŁASNA PRODUKCJA 
„MADE IN ITALY”
Grupa Euroricambi, posiadająca 25 za-

kładów produkcyjnych rozmieszczonych 
na ponad 72 200 m2, zarządza każdym 
procesem w najlepszy możliwy sposób: 
od obróbki surowców po logistykę. Pełny 
cykl produkcyjny - oparty na najbardziej 
zaawansowanych technologiach - daje 
w efekcie produkt o najwyższej jakości 
i niezawodności, na poziomie rów-
nym z produktami oryginalnymi. Cała 
produkcja jest opracowywana, progra-
mowana i kontrolowana we własnym 
zakresie przy użyciu ponad 150 obrabia-
rek sterowanych numerycznie i ponad 
50 robotów działających 24 godziny na 
dobę. Euroricambi Group wewnętrznie 
zarządza aż 13 rodzajami procesów 
produkcyjnych, kontrolując każdy etap 
cyklu produkcyjnego w celu zapewnie-
nia stałej jakości odpowiadającej orygi-
nalnemu wyposażeniu.
 
WŁOSKIE KNOW-HOW, 
GLOBALNA WYDAJNOŚĆ
Dzięki zautomatyzowanemu magazy-
nowi produktów gotowych do sprzedaży 
i 97% dostępności materiałów, logistyka 
Grupy Euroricambi charakteryzuje się 
elastycznością i szybkością działania. 
Dzięki pełnemu wewnętrznemu zarzą-
dzaniu wysyłką, Grupa jest w stanie 
szybko i sprawnie realizować zamó-
wienia, docierając do swoich klientów 
w każdym miejscu na świecie, począw-
szy od dbałości o opakowanie, a skoń-
czywszy na uproszczeniu procedur 
celnych.
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PEŁNA OFERTA EURORICAMBI 
ORAZ AM GEARS DOSTĘPNA JEST 
W ODDZIAŁACH I FILIACH INTER 
CARS ZARÓWNO W FORMIE STOKU 
JAK I ZAMÓWIEŃ EXPRESSOWYCH.
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KOMPLEKSOWA 
OFERTA ZF

Ph
ot

o:
 Z

F

gieł i skrzyń biegów. Natomiast 
oferowany asortyment da-
lece wykracza poza marki 
pojazdów użytkowych 
wyposażonych w prze-
kładnie ZF.

Najczęściej stosowanym 
rozwiązaniem w nowych 
modelach pojazdów użyt-
kowych na rynku europej-
skim jest automatyczna, 
12- lub 16-biegowa 
skrzynia biegów 
TraXon. Oprócz 
głównych 
marek 
w sektorze 
samochodów 
ciężarowych, 
z tego układu 
przeniesienia 
napędu korzy-
sta również wielu 
producentów auto-
busów. Ten typ skrzyni 
biegów znajduje się w produkcji seryjnej 
od 2014 roku, jako następca modelu AS-
-Tronic. Wyposażone w nią pojazdy coraz 

częściej pojawiają się w niezależnych 
warsztatach zajmujących się obsługą 
samochodów ciężarowych.

Mimo że automatyczne uruchamianie 
znacznie zmniejsza zużycie sprzęgła 
w porównaniu z wcześniejszymi prze-
kładniami manualnymi, sprzęgło cierne 
nadal jest elementem wymagającym 
okresowego serwisowania. Okres eks-
ploatacji zależy w dużej mierze od profilu 
użytkowania: w ruchu dalekobieżnym 
możliwy jest przebieg do miliona kilo-
metrów ze względu na stosunkowo nie-
wielką liczbę operacji rozruchu i zmiany 

DLA NAJWYŻSZEGO POZIOMU 
OBSŁUGI SPRZĘGIEŁ 
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
• Szeroki asortyment części zamien-

nych do sprzęgieł wszystkich głów-
nych producentów pojazdów użytko-
wych.

• Wszystkie innowacyjne rozwiązania 
są szybko dostępne na niezależnym 
rynku części zamiennych.

• Łatwe wyszukiwanie dostępnych 
sprzęgieł do skrzyni biegów TraXon 
za pośrednictwem internetowego 
Katalogu Produktów ZF Aftermarket. 

ZF oferuje rozwiązania kształtujące 
przyszłość sektora pojazdów użytko-
wych, które zapewniają wydajność, 
bezpieczeństwo i zastosowanie inteli-
gentnych systemów łączności. Dzięki 
rozbudowanej dywizji aftermarketowej 
i globalnej sieci serwisowej, czołowy 
dostawca części do pojazdów użytko-
wych może zaoferować kompleksową 
gamę rozwiązań – od serwisu i napraw, 
po zrównoważoną regenerację części 
i cyfryzację operacji flotowych. Od wie-
lu lat Grupa ZF zajmuje główną pozycję 
w dziedzinie dostarczania układów 
napędowych i przeniesienia napędu. 
Oferta ZF Aftermarket obejmuje wszyst-
kie części zamienne do naprawy sprzę-
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biegów – i odwrotnie: w przypadku inten-
sywnego użytkowania np. na placu budo-
wy wymiana może być konieczna już po 
przejechaniu 250 tysięcy kilometrów.

Znacząca różnica w porównaniu z po-
przednim modelem AS-Tronic dotyczy 
sposobu uruchamiania sprzęgła. Skrzy-
nia biegów TraXon zawsze jest wyposa-
żona w zautomatyzowany system ak-
tywacji sprzęgła ConAct, który zastąpił 
konwencjonalne uruchamianie sprzęgła 
za pomocą dźwigni. System automa-

tycznie określa optymalne położenie 
zwolnienia; elektronika pojazdu delikat-
nie reguluje pracę sprzęgła. Eliminuje to 
ryzyko przeciążenia go przez kierowcę.

Wymiana sprzęgła przekładni TraXon 
przebiega bardzo podobnie 
jak w przypadku konwencjonalnej 
skrzyni biegów w pojazdach użytko-
wych. Należy jednak pamiętać, że pod-
czas wszelkich prac 
przy sprzęgle, układzie ConAct oraz 
przy demontażu skrzyni biegów, przed 
demontażem sprzęgła należy obniżyć 

ciśnienie pneumatyczne 
w układzie ConAct za pomocą kompu-
tera diagnostycznego lub przeznaczonej 
do tego układu śruby odpowietrzającej.

Opcjonalna funkcja konserwacji zapo-
biegawczej układu przeniesienia napędu 
pozwala wykryć uszkodzenia lub zuży-
cie na wczesnym etapie, 
a tym samym zminimalizować licz-
bę nieplanowanych wizyt w serwisie. 
Dzięki temu operatorzy flot mogą stale 
kontrolować stan poszczególnych ele-
mentów o krytycznym znaczeniu, takich 
jak olej przekładniowy czy tarcze sprzę-
gła, i z wyprzedzeniem planować prace 
naprawcze. Pozwala to obniżyć koszty, 
a jednocześnie wydłużyć okres eksplo-
atacji przekładni.

ZF Aftermarket oferuje części zamienne 
nie tylko do własnych przekładni. Prze-
ciwnie, firma ZF jest najważniejszym 
dostawcą sprzęgieł dla tych producentów 
samochodów ciężarowych, którzy pro-
dukują własne skrzynie biegów. Nawet 
w przypadku modeli, które oryginalnie 
były wyposażone w sprzęgło innego do-
stawcy, w ofercie ZF można znaleźć części 
zamienne o jakości OE. ZF Aftermarket 
dba o to, by innowacje techniczne z rynku 
wyposażenia oryginalnego szczególnie 
szybko trafiały na niezależny rynek after-
marketowy. Nie później niż dwa lata po 
rozpoczęciu produkcji są dostępne jako 
części zamienne dla wszystkich niezależ-
nych serwisów. Jednym z przykładów są 
nowe tarcze sprzęgła z tłumikiem drgań 
skrętnych, dostosowane do silników naj-
nowszych generacji.

Na stronie  aftermarket.zf.com/pl warsz-
taty samochodowe mogą sprawdzić, dla 
których producentów pojazdów użytko-
wych oraz konkretnych modeli ciężaró-
wek i autobusów dostępne są sprzęgła 
TraXon. Prostą funkcję wyszukiwania 
w Internetowym Katalogu Produktów 
oparto na systemie Tecdoc, który uła-
twia wyszukiwanie według numeru czę-
ści lub producenta pojazdu i kodu typu. 
Możliwe jest ponadto pobranie bardziej 
szczegółowych informacji na temat 
produktów oraz instrukcji montażu. Za 
pośrednictwem portalu internetowego 
ZF Aftermarket można zarezerwować 
miejsce na otwartych kursach szkole-
niowych.

65PRODUKTY



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

66 PRODUKTY



WWW.QSERVICETRUCK.EU  

67PRODUKTY



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Najnowsza lampa łączy w sobie wszyst-
kie ważne funkcje oświetleniowe wy-
stępujące z tyłu pojazdów ciężarowych 
i przyczep z uniwersalnym napięciem 
zasilającym 12/24 V:
-  światło pozycyjne NEON;
-  kierunkowskaz tylny NEON;
-  światło hamowania NEON;
-  światło cofania;
-  światło przeciwmgielne;
-  trójkąt odblaskowy.
Lampy produkowane są z wysokiej ja-
kości materiałów i energooszczędnych 
diod LED, co skutkuje długą żywotno-
ścią i wysoką odpornością na uszko-
dzenia mechaniczne. Klosz lampy po-
krywany jest specjalną powłoką, dzięki 
czemu zwiększona została odporność 
na zarysowania i uszkodzenia mecha-
niczne. Lampy MAVIC są wyjątkowo 
trwałe w zetknięciu z brudem i wilgocią 
(wysoka klasa szczelności IP 68). 
Nowe modele lamp zostały opracowane 
i wyprodukowane w Polsce. Wybierając 
produkty polskiej marki, użytkownik 
może mieć pewność, że lampy będą mu 
służyć wiele lat. 

MODEL TEN WYRÓŻNIA SIĘ INNOWACYJNĄ, ENERGOOSZCZĘDNĄ TECHNOLOGIĄ LED, 
EFEKTOWNYM ŚWIATŁEM ORAZ ESTETYCZNYM DESIGNEM, CO CZYNI JĄ LAMPĄ 
ROZPOZNAWALNĄ I DOBRZE WIDOCZNĄ NA DRODZE. 

NOWA LAMPA ZESPOLONA 
TRUCKLIGHT MODEL
MAVIC TL-UN111L 
i TL-UN111R
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