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AKTUALNOŚCI
Praca w czasie epidemii niesie za 
sobą wiele zagrożeń. Pokazujemy, 
jak dbać o higienę i czystość 
w warsztacie oraz prezentujemy 
przegląd generatorów ozonu.

TECHNIKA I SERWIS
Regeneracja części zamiennych, 
technika oświetleniowa i doda-
tek na temat klimatyzacji, a tam: 
czynniki chłodnicze, obsługa kli-
matyzacji i fi ltry kabinowe. 

RYNEK I ZARZĄDZANIE
Jak kształtuje się rynek części za-
miennych, nowości w branży moto-
ryzacyjnej oraz przegląd złotych me-
dalistów Międzynarodowych Targów 
Poznańskich i prezentacje produktów.

Jaśniej na drodze
Jakie technologie znajdziemy dziś w lampach samochodowych?
Do wyboru mamy m.in. światła matrycowe z wieloma punktami 
świetlnymi, oświetlenie na bazie materiałów organicznych i diody LED.

ZESTAWIENIA OFERTY RYNKOWEJ:  Generatory ozonu, akcesoria do obsługi klimatyzacji, dystrybutorzy agregatów 

do obsługi klimatyzacji

DODATEK TEMATYCZNY KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA
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Jeśli macie Państwo pytania lub propozycje tematów, prosimy o kontakt: 
maciej.blum@autoexpert.pl 
Zapraszamy Państwa również na profi l „autoEXPERTA” na Facebooku: 
www.facebook.com/autoEXPERT.magazyn

Problem w branży

W 
marcowym wydaniu „auto-
EXPERTA” napisałem, że ko-
ronawirus nie wpływa na pra-
cę fabryk samochodów i działa-

nie branży motoryzacyjnej. Miesiąc temu nikt 
się chyba nie spodziewał, że epidemia przy-
bierze tak wielką skalę. Okazało się jednak, 
że ma ona gigantyczny wpływ na gospodarki 
wielu krajów, w tym też na branżę motoryza-
cyjną. We Włoszech, gdzie przebieg epidemii 
był chyba najbardziej dramatyczny, efektem 
było zamknięcie wszystkich fabryk. W Polsce 
fabryki samochodów także wstrzymały pro-
dukcję, co poskutkowało zatrzymaniem całe-
go łańcucha dostaw, czyli kłopotami znaczą-
cej części poddostawców.

W tym trudnym okresie podjęliśmy decy-
zję żeby przesunąć kwietniowe wydanie auto-
EXPERTA na drugą połowę miesiąca licząc na 
to, że rygorystyczne przepisy odnośnie prowa-
dzenia działalności gospodarczej zostaną zła-
godzone. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej 
dotrzeć do Państwa z naszym czasopismem, 
a nasze wydanie będzie aktualniejsze. 

W chwili, kiedy piszę ten tekst, wszyst-
ko wskazuje na to, że nam się udało. Z końcem 
kwietnia polska gospodarka ma być stopniowo 
odmrażana.  

Co będzie po wszystkim? Specjaliści z por-
talu Forsal.pl szacują, że groźny wirus będzie 
kosztował polską gospodarkę od 45 do 90 mi-
liardów złotych i będzie skutkował zwolnie-
niem od 500 tys. do nawet 1 miliona pracow-
ników. Mówi się, że powrót do normalności 
może zająć nawet dwa lata. W obliczu tych 
liczb trudno zachować uśmiech na twarzy. 
Jednak szacunki te dotyczą ogółu gospodar-
ki. W branży motoryzacyjnej zmiany na lep-
sze powinny być widoczne szybciej. Szczęśli-
wie – pomimo mniejszego ruchu na drogach 
– liczba samochodów się nie zmniejszyła, 
więc warsztaty i serwisy ciągle będą miały 
co robić.

W tym wydaniu „autoEXPERTA” oprócz 
standardowych tematów związanych z częścia-
mi zamiennymi, klimatyzacją i oświetleniem 
przybliżymy też problematykę pracy w dobie 
koronawirusa będącą w ostatnich dniach czę-
sto poruszaną tematyką. Podpowiadamy, ja-
kie metody utrzymania czystości w warsztacie 
zastosować i jak się przygotować do bezpiecz-
nej obsługi samochodu. Jako nowość prezentu-
jemy przegląd generatorów ozonu, które mogą 
być wykorzystywane nie tylko do dezynfekcji 
układów klimatyzacji, ale i wnętrz samocho-
dów przed obsługą. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną uru-
chomiliśmy ponadto wysyłkę newsletterów 
specjalnych, w których na bieżąco informujemy 
o działaniach podejmowanych w branży mo-
toryzacyjnej. Przede wszystkim skupiamy się 
w nich na funkcjonowaniu warsztatów i prowa-
dzeniu usług sezonowych, a także współpracy 
między warsztatami i dostawcami wyposażenia 
oraz części zamiennych.

Specjaliści z portalu 
Forsal.pl szacują, że groźny 

wirus będzie kosztował 
polską gospodarkę od 45 

do 90 miliardów złotych 
i będzie skutkował 

zwolnieniem od 500 tys. 
do nawet miliona 

pracowników. Mówi się, 
że powrót do normalności 

może zająć nawet dwa lata.

Maciej Blum 

Redaktor naczelny
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•
•

Jak zamówić i zakupić prenumeratę?

Można wybrać jedną z poniższych opcji:

1. przesyłając do nas formularz zamówienia 
zamieszczony na stronie internetowej:
www.autoexpert.pl

2. kontaktując się z nami:
telefonicznie pod numerem: 71 78 23 197
e-mailowo: prenumerata@autoexpert.pl
przez stronę internetową: 
www.autoexpert.pl
pocztą na adres: 
„autoEXPERT”, dział prenumeraty, 
ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław
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ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław

•
•
•

•
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TECHNIKA I SERWIS
Samochody ciężarowe: części zamienne i akcesoria 
do samochodów ciężarowych, układy wydechowe, 
oświetlenie, diagnostyka, naprawy specjalistyczne, 
zabudowa

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW
Diagnostyka: oscyloskopy, Pass Thru, 
kalibracja kamer i systemów radarowych, 
testery diagnostyczne – zestawienie

Narzędzia specjalne: prasy, ściągacze, klucze

RYNEK I ZARZĄDZANIE
Prawo i motoryzacja: przepisy, obowiązki, zmiany

DODATEK TEMATYCZNY
Digitalizacja w motoryzacji: 
najnowsze technologie w handlu i usługach

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WWW.AUTOEXPERT.PL

TOP 5 na WWW

w marcu

Redakcja poleca:
Praca w czasach wirusa

W ostatnich tygodniach zamknięto uczelnie, 

szkoły, przedszkola, restauracje, galerie han-

dlowe i miejsca spotkań. Jednak przedsiębiorcy 

kontynuujący prowadzenie działalności gospo-

darczej – np. zakłady mechaniki pojazdowej 

– muszą zwrócić szczególną uwagę, jak 

zabezpieczyć siebie i pracowników na 

wypadek kontaktu z koronawirusem.

Katarzyna Poprawska-Borowiec , redaktor „autoEXPERTA”

„VOLKSWAGEN STAWIA NA OLEJE NISKIEJ LEPKOŚCI”
Od początku 2020 r. w Autoryzowanych Serwisach Grupy Volkswagen dostępny jest nowy oryginalny 

olej silnikowy o lepkości 0W.

„MYJNIA SAMOCHODOWA JAKO DODATKOWY SPOSÓB NA ZAROBEK”
Dywersyfi kacja zakresu działalności to strategia, która może przynieść pozytywne skutki w każdym biznesie.

„CZYNNIK R1234YF – CO NALEŻY O NIM WIEDZIEĆ?”
Ekologia i bezpieczeństwo – to dwa aspekty, które determinują właściwości czynnika chłodniczego 

stosowanego w układach klimatyzacji. 

„CZUJNIKI POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO ORAZ WAŁKA ROZRZĄDU”
Czujniki prędkości obrotowej wału korbowego i czujniki położenia wałka rozrządu dostarczają 

ważnych danych sterownikowi.

„CZY TURBOSPRĘŻARKA POWINNA DZIAŁAĆ PO REGENERACJI TAK SAMO 
JAK ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA?”
Turbosprężarki są jednym z tych elementów we współczesnych samochodach, które, w przypadku uszkodzenia, 

można poddać procesowi regeneracji.

CZYLI NAJCHĘTNIEJ CZYTANE 
NA WWW.AUTOEXPERT.PL
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Ambasador marki STAG

Alicja Tchórz – pływaczka, Mistrzyni

Europy, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich

w Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016)

– została ambasadorem marki STAG.

Młoda sportsmenka promuje systemy au-

togazu do aut hybrydowych produkowane

przez AC S.A. z Białegostoku. Samochody

z napędem hybrydowym to rozwiązanie

ekologiczne, a instalacja autogazu STAG

do hybryd ogranicza emisję spalin w jesz-

cze większym stopniu. Efektem współ-

pracy jest fi lm promujący markę zrealizo-

wany we Wrocławiu – rodzinnym mieście

pływaczki.

Więcej: www.ac.com.pl

Promocja AP EXPERT 2020 jest już pra-
wie na półmetku, a to oznacza, że uczestni-
cy są coraz bliżej Wielkiego Finału. Za nami 
już dwa testy on-line, a 1 maja zostanie uru-
chomiony trzeci. Tym razem, ze względu na 
majówkę, będzie on dostępny aż przez 6 
dni.

Najaktywniejsi klienci spełnili już za-
pewne jeden z warunków uczestnictwa 
w Wielkim Finale, czyli sprawdzili swo-
ją wiedzę on-line już dwukrotnie. Dwóch 
uczestników już teraz otrzymało specjal-
ne zaproszenie do finału za najszybsze 
i najdokładniejsze wypełnienie testów. 
Dla tych, którzy się jeszcze nie zdecydo-
wali, nie jest jednak za późno i do końca 
kwietnia mogą się zarejestrować w pro-
mocji na warunkach ogólnych. Jeżeli jed-
nak przegapią i ten termin, rejestracja na-
dal będzie możliwa na zasadach opisanych 
w regulaminie: www.apexpert.pl/regula-
min.html.

 Auto Partner przypomina, dlaczego war-
to wziąć udział w promocji. Nagrodą główną 
w Wielkim Finale jest tytuł „Wybitny Wśród 
Ekspertów” oraz samochód osobowy Volks-
wagen T-Cross. Kolejne cztery miejsca w Du-
żym Finale i pięć w Małym Finale Praktycz-
nym nagradzane są upustami rabatowymi na 
zakup wyposażenia warsztatowego z oferty 
Auto Partner. Dla pozostałych fi nalistów jak 
zawsze przygotowana będzie świetna zaba-
wa. Pula nagród wynosi ponad 300 tysięcy 
złotych, wiec jest o co walczyć.
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Przywrócić blask

W ostatnich dziesięciu latach miał miej-
sce fenomenalny rozwój rynku samochodów 
klasycznych. W sierpniu 2017 roku padł nowy 
rekord – Aston Martin DBR1 z lat 50. XX w. 
został sprzedany na aukcji za 22,55 mln do-
larów (91,62 mln zł). W samym 2018 roku do 
Europy trafi ło ok. 30 tys. klasycznych amery-
kańskich aut, co jasno pokazuje, że ten nie-
zwykle dynamiczny rynek potrzebuje pomocy 
ekspertów. W przypadku renowacji nadwo-
zi Standox zaleca trzyetapowe podejście: po 
właściwym przygotowaniu powierzchni bla-
chę należy odizolować kwasoutwardzalnym 
gruntem Standox, np. Etching Adhesion Pri-
mer U3100, i wypełniaczem LZO, np. VOC 
Xtra Filler U7560. Należy oczywiście prze-
strzegać specyfi kacji danego systemu lakier-
niczego. Wypełniacz LZO izoluje ślady po 
szlifowaniu oraz pory, a także pomaga wy-
równać powierzchnię, dzięki czemu przygo-
towuje ją do nałożenia warstwy wierzchniej.

Podobnie jak w przypadku renowacji no-
wych samochodów cyfrowy proces zarządza-
nia kolorami znacząco ułatwia dopasowanie 
koloru w autach klasycznych oraz poprawia 

precyzję całego procesu. Lakiernicy mają do 
dyspozycji cyfrowe narzędzia kolorystycz-
ne Standox, np. spektrofotometr Genius iQ, 
i oprogramowanie Standowin iQ, które po-
zwalają idealnie dopasować kolor oraz od-
tworzyć pierwotny odcień i efekt samochodu 
klasycznego. 

Więcej: www.standox.pl
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AP EXPERT 2020 – akcja trwa!

Zasady są proste: należy dokonywać za-
kupów produktów partnerów akcji, spraw-
dzać co miesiąc swoją wiedzę i przesuwać 
się coraz wyżej w rankingu. Auto Partner 
w tym roku przygotował 125 miejsc dla fi -
nalistów, ale nadal są dostępne 23 spe-
cjalne zaproszenia – trzeba śledzić ak-
tualne informacje związane z promocją.

Partnerami tegorocznej edycji AP EXPERT są:

partnerzy tytularni: Bosch, MaXgear, ZF 
(Sachs, Lemförder, TRW), Quaro,
partnerzy główni: Febi, MANN, Hella, 
Valeo, Varta, Textar, Rymec, Meyle, 
Delphi, SKF, Continental, NRF, 
Japanparts, Castrol, Magneti Marelli, 
NK, Schaeffl  er (LUK, INA, FAG, Ruville), 
Fanfaro, Philips, Total,
partnerzy techniczni: Bilstein, 
Motul, Blue Print, Dayco, Ajusa, 
ROOKS, OSRAM,
partner medialny: „autoEXPERT”.

Więcej: www.apexpert.pl

Nadchodzące testy 

AP EXPERT 2020:

• test nr 3 – 1–6 maja,

• test nr 4 – 1–5 czerwca,

• test nr 5 – 1–5 lipca.
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Jenox Akumulatory
z Jubileuszowym Hitem 
Regionów
Chodzieski producent akumulatorów zo-

stał zdobywcą tytułu Jubileuszowy HIT

25-lecia w ramach konkursu Gospodarczo-

-Samorządowy HIT Regionów. Kapituła

uhonorowała markę Jenox Akumulatory

za jej najnowszy produkt – akumulator

Jenox SRP.

Nagrodzony Jenox Super Rhino

Professional to specjalistyczny akumulator

stworzony z myślą o samochodach cięża-

rowych i autobusach pracujących na krót-

kich odcinkach. Specyfi ka ich pracy wiąże

się z częstym uruchamianiem silnika i du-

żym zapotrzebowaniem na energię. Jenox

SRP charakteryzuje się wysoką odpornoś-

cią na cykliczne wyładowania i bardzo do-

brym przyjmowaniem ładunku elektrycz-

nego, a więc doskonale wychodzi naprze-

ciw tym oczekiwaniom. Swoje parame-

try akumulator zawdzięcza zastosowaniu

dodatków węglowych oraz wprowadze-

niu zmienionej receptury mas aktywnych.

Zmodyfi kowana została również jego kon-

strukcja. Firma Jenox ma w ofercie sześć

serii akumulatorów o zróżnicowanych pa-

rametrach technicznych do pojazdów

osobowych, samochodów ciężarowych

i specjalistycznych oraz sprzętu rekrea-

cyjnego. Akumulatory sygnowane logo

Jenox dostępne są w większości państw

europejskich.

Więcej: www.jenox-akumulatory.pl

Nowy ambasador marki Högert Technik

Marka Högert Technik, dostarczająca 
na rynek narzędzia ręczne zaprojektowane 
z myślą o intensywnej eksploatacji i wyma-
gających użytkownikach, rozpoczyna współ-
pracę z Pawłem Trelą – licencjonowanym drif-
terem i kierowcą rajdowym. 

Działania obejmą przede wszystkim na-
granie serii materiałów wideo pokazujących 
m.in. przygotowanie samodzielnie skonstru-
owanego przez Pawła samochodu „MayBug” 
do zawodów w bieżącym sezonie. Nowy am-

basador będzie również pełnił rolę konsul-
tanta – jego wiedza, doświadczenie i fakt, że 
pracuje z narzędziami i odzieżą BHP w eks-
tremalnych warunkach pozwolą fi rmie na 
udoskonalanie swoich produktów. Jako fa-
chowiec w dziedzinie budowy i konstrukcji 
maszyn będzie uczestniczył w projekcie edu-
kacyjnym dla szkół samochodowych realizo-
wanym przez markę w tym roku.

Więcej: www.hoegert.com/pl Ź
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Firmy Lion E Mobility i Sogefi  ogłosiły, że 
udało im się osiągnąć porozumienie, dzię-
ki któremu możliwe będzie łączenie tech-
nologii Lion w postaci Systemu Zarządzania 
Baterią (BMS) z możliwościami przemysło-
wymi Sogefi  w zakresie inżynierii i produk-
cji zaawansowanych komponentów chłodni-
czych oraz dostępem do globalnej sprzedaży 
i dystrybucji.

Koncepcja techniczna „lekkiej baterii” zło-
żonej z cylindrycznych ogniw łączy w sobie 
wysoką moc i stabilność mechaniczną z efek-
tami wyrównującymi przez cały okres użytko-
wania. Jest to konkurencyjne pod względem 
kosztów i bezpieczeństwa rozwiązanie o du-
żej gęstości energii, w którym zastosowano in-

nowacyjną technologię chłodniczą. Obecne na 
rynku systemy zarządzania bateriami wyma-
gają kompromisu między modułowością, inte-
gracją a kosztami. „Lekka bateria” ma na celu 
wypełnienie tej luki dzięki znormalizowanym 
blokom składającym się z cylindrycznych og-
niw („SuperCells”), które mogą zostać skon-
fi gurowane w moduły o różnych rozmiarach, 
tak aby pasowały do określonych przestrzeni 
projektowych, pojemności baterii i poziomów 
napięcia. Koncepcja „lekkiej baterii” sprawdzi 
się w aplikacjach o wysokiej wydajności (moc 
wyjściowa/szybkie ładowanie), ale może być 
skuteczna także na rynku masowym.

Więcej: www.sogefi group.com

Schaeffl  er rozszerzył ofertę marki FAG o części zamienne 
do podwozia

Schaeffl  er rozszerzył ofertę produkto-
wą marki FAG o elementy układu kierowni-
czego, zawieszenia i przeniesienia napędu. 
Wraz z dotychczasowym asortymentem ło-
żysk tworzą one unikalną ofertę rozwiązań 
naprawczych do profesjonalnej naprawy sa-
mochodów. Nowości od FAG cechują się dba-
łością o każdy szczegół i rozwiązaniami dość 
rzadko spotykanymi w branży automotive 
aftermarket. Do tego typu rozwiązań należy 
użycie do produkcji osłon sworzni materiału 
TPU charakteryzującego się bardzo dobrą od-
pornością na warunki atmosferyczne, małą 
podatnością na pękanie i rozrywanie oraz 
wysoką elastycznością. Kolejną technolo-
gią poprawiającą żywotność części podwozia 
FAG jest płatkowe powlekanie cynkowe oraz 
azotowanie węglowe, które sprawiają, że po-
szczególne elementy składowe części zyskują 
większą odporność na korozję i zużycie.

Nowa oferta obejmuje prawie 6 tysięcy ko-
lejnych referencji, m.in. drążki kierownicze, 
końcówki drążków kierowniczych, stabiliza-
tory, łączniki stabilizatorów, tuleje, wahacze, 

sworznie wahaczy, elementy mocowań amor-
tyzatorów, półosie i przeguby.

Wszystkie oferowane produkty swoje ży-
cie zaczynają w centrum inżynieryjnym
Schaeffl  er, gdzie tworzona jest ich dokumen-
tacja techniczna, dostarczana następnie do 
fabryk produkcyjnych, które spełniają wy-
magania PPAP (VDA 6.1).

Wszystkie części FAG zawierają w opa-
kowaniu akcesoria niezbędne do prawidło-
wego montażu, takie jak śruby czy nakrętki
– wszystko w jakości OE.

Więcej: www.schaeffl  er.pl
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Lion i Sogefi  będą współpracować  przy rozwoju
„lekkiej baterii”
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W 
warsztacie samochodo-
wym często dochodzi do 
kontaktu z klientem, co 
w obliczu epidemii zwią-

zanej z koronawirusem może skut-
kować tym, że właściciel i pracowni-
cy warsztatu trafi ą na kwarantannę. 
Aby temu zapobiec, podczas pracy 
w warsztacie konieczne jest stosowa-
nie pewnych środków ostrożności. 

Zacząć trzeba od samego kontaktu 
z klientem. Należy zwrócić uwagę, aby 
nie podawać sobie ręki na powitanie, 
a podczas rozmowy zachować bez-
pieczną odległość, która według wy-
tycznych Ministerstwa Zdrowia wy-
nosi 1–1,5 m. 

Ponadto należy koniecznie utrzymy-
wać czystość i higienę stanowiska pra-
cy, zwracając uwagę na to, by elemen-
ty często dotykane przez pracowników 

były regularnie przemywane środkiem 
dezynfekującym. Chodzi tutaj przede 
wszystkim o klamki w drzwiach, klawia-
tury komputerów, telefony, a także na-
rzędzia i przyciski sterujące urządzeń, 

na przykład podnośników warsztato-
wych czy bram warsztatu. 

Podobnie należy postępować z prze-
strzeniami, z których często korzy-
stamy. Szczególną ochroną należy ob-
jąć przede wszystkim szatnie, toalety, 
stołówki czy kuchnie. Powinny być 
one regularnie czyszczone środkiem 
dezynfekującym lub detergentem. 

Kolejnym zaleceniem jest utrzy-
mywanie odpowiedniej higieny oso-
bistej. Przy stanowiskach do mycia 
rąk zaleca się wywieszenie instrukcji 
poprawnego mycia rąk. W tej kwestii 
można się posiłkować instrukcją udo-
stępnioną przez Główny Inspektorat 
Sanitarny pod adresem: https://gis.
gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowe-
go-mycia-rak/.

Aby działania te były skuteczne, 
należy kontrolować, czy pojemniki 
z mydłem i płynami odkażającymi 
są regularnie napełniane i rozmiesz-
czone w łatwo dostępnych miejscach. 
Także klienci powinni mieć do nich 
dostęp, aby na przykład po przeka-
zaniu kluczyków czy po kontakcie 
z pieniędzmi podczas płacenia mo-
gli umyć dłonie. W obecnej sytuacji 
zalecane są transakcje bezgotówko-
we, np. płatność zbliżeniowa za po-
mocą karty. 

Należy pamiętać, że wirus może 
być przenoszony także przez po-
wierzchnie we wnętrzu samocho-
du. W związku z tym sensowne jest 
ograniczenie jazd testowych oraz de-
zynfekcja wnętrza pojazdu na przy-
kład za pomocą ozonatora. Szczegól-
nie ważne jest dokładne oczyszczenie 
kierownicy, kluczyków, okolic stacyj-
ki lub przycisku włączania rozruszni-
ka, dźwigni zmiany biegów i hamulca 
ręcznego oraz klamek wewnętrznych 
i zewnętrznych. Niektóre serwi-
sy przed przyjęciem samochodu de-
zynfekują ich wnętrza za pomocą 
ozonatorów. 

Zasady te trzeba przekazać każ-
demu z pracowników i bezwzględnie 
wymagać zastosowania się do nich. 
Zwróćmy szczególną uwagę na to, aby 

Ź
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WARTO WIEDZIEĆ

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba 

objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, 

zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15–20% osób. Do zgonów dochodzi 

u 2–3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż u wielu osób 

z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Praca w czasach 
wirusa
W ostatnich tygodniach zamknięto uczelnie, 
szkoły, przedszkola, place zabaw, restauracje, 
galerie handlowe i miejsca spotkań. Jednak 
przedsiębiorcy kontynuujący prowadzenie 
działalności gospodarczej – np. zakłady mechaniki 
pojazdowej – muszą zwrócić szczególną uwagę, 
jak zabezpieczyć siebie i pracowników na wypadek 
kontaktu z koronawirusem.
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podczas pracy nie dotykać okolic twa-
rzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a tak-
że przestrzegać higieny kaszlu i od-
dychania. Jeśli już musimy zakasłać, 
to zróbmy to w zagięcie łokcia, a nie 
w dłoń. Maseczki ochronne powinny 
nosić osoby chore, osoby opiekujące 
się chorymi oraz personel medyczny 
pracujący z pacjentami z podejrze-
niem zakażenia koronawirusem.

Co z częściami zamiennymi?
W przypadku zakupu części za-

miennych konieczne jest robienie 
tego z rozmysłem. Nietrafi one zakupy 
to także praca kurierów, którzy mu-
szą wykonać nadmiarowe kursy. Je-
śli już jednak robimy zakupy, zróbmy 
to przez telefon lub za pomocą porta-
li zamówieniowych dystrybutorów. 
Wielu z nich zawiesiło możliwość bez-
pośredniego pojawienia się w oddzia-
le, minimalizując tym samym ryzy-

ko kontaktu personelu z klientami, 
ale postawiło na obsługę on-line, aby 
móc ciągle świadczyć usługi związane 
z zamawianiem, płatnościami i obsłu-
gą sprzedażową. 

Jeśli jednak miałeś kontakt z oso-
bą zakażoną koronawirusem SARS-
CoV-2 i nie jesteś pewny, czy mogłeś 
się zarazić, powinieneś odpowiedzieć 
na poniższe pytania. Jeśli na które-
kolwiek odpowiedź brzmi „tak”, je-
steś w grupie ryzyka zarażenia się 
wirusem.

Czy miałeś kontakt z osobą cho-
rą w odległości mniejszej niż 2 m 
przez czas dłuższy niż 15 minut?
Czy rozmawiałeś z osobą zara-
żoną twarzą w twarz z bliskiej 
odległości?
Czy w gronie najbliższych przy-
jaciół lub rodziny masz osobę 
zarażoną?

Czy miałeś kontakt z osobą chorą w 
swoim gospodarstwie domowym, 
samochodzie, zamkniętym po-
mieszczeniu lub pokoju hotelowym?

Jeśli zaobserwowałeś u siebie lub 
pracownika takie objawy jak gorącz-
ka, kaszel, duszność i problemy z od-
dychaniem, bezzwłocznie powiadom 
telefonicznie stację sanitarno-epi-
demiologiczną lub zgłoś się bezpo-
średnio do oddziału zakaźnego albo 
oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 
gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego.

Warsztaty samochodowe powinny 
bezwzględnie dbać o ograniczenie kon-
taktów z klientami. W szczególności ty-
czy się to osób, które sprowadziły samo-
chody lub ostatnio były za granicą. 

Na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia 

i Głównego Ispektoratu Sanitarnego

@CrossMedia

Więcej na temat funkcjono-
wania fi rmy podczas epidemii 
przeczytasz na naszej stronie 
www, lub po zeskanowaniu
poniższego kodu QR.

INFO

Ź
ró

d
ło

: G
IS







autoEXPERT · 4/2020

AKTUALNOŚCI12

BHP W WARSZTACIE

Jak dbać o czystość
Minęły już czasy, kiedy mechanik wycierał rozlany olej starym podkoszulkiem 
lub gazetą. Nie było to ani higieniczne, ani skuteczne. Teraz do tego celu 
używa się specjalnych czyściw jednorazowego lub wielokrotnego użytku, 
a także urządzeń myjących. Wystarczy wybrać odpowiednie rozwiązanie.

W 
warsztacie samocho-
dowym nie ma mowy 
o czystej pracy. Me-
chanik ma tam do czy-

nienia ze smarami, olejami, różnego 
rodzaju płynami czy brudnymi częś-
ciami. To nie jest praca w białych rę-
kawiczkach. Nie oznacza to jednak, 
że w dzisiejszych czasach – kiedy 
ważny jest aspekt profesjonalnej ob-
sługi klienta i wygląd serwisu – nie 

można kompleksowo zadbać o czy-
stość warsztatu. Rozwiązaniem są 
różnego rodzaju czyściwa – zarów-
no jednorazowe, jak i wielokrotnego 
użytku. Dzięki nim z łatwością moż-
na usunąć rozlany olej czy wyczyścić 
daną część. Do dyspozycji są również 
urządzenia myjące, które za pomocą 

strumienia wody (i ultradźwięków) 
pomogą w utrzymaniu czystości po-
wierzchni roboczych oraz naprawia-
nych podzespołów i części. 

Ciśnienie rośnie
Najpopularniejszym urządzeniem 

do mycia stosowanym w warsztacie sa-Ź
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Maciej Blum 

Redaktor naczelny 

czasopisma 

„autoEXPERT”

Myjka 

wysokociśnieniowa 

z opcją 

podgrzewania wody 

skutecznie usuwa 

ciężkie zabrudzenia.

Szorowarka nadaje się do utrzymania czystości podłóg w warsztatach samochodowych 

o większej powierzchni.
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PRZEGLĄD GENERATORÓW OZONU

Marka i model ROOKS OK-03.5007 ROOKS OK-03.5010
MAGNETI MARELLI 

430104018045
MAGNETI MARELLI 

007936210010
WERTHER WO3600 WERTHER WO7000

HARTMANN 
U-HF198

SPIN 01.000.215 SPIN 01.000.224

Wydajność ozonu [mg/h] 7 g/h 10 g/h 1 g/h 4 g/h 3,5 g/h 7 g/h 10 g/h 3,50 gr/h 3,50–7 gr/h

Przepływ powietrza [m3/h] 210 m3/h 210 m3/h 2 m3/min 2–4 m3/min

Zasilanie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 220/240 V 220/240 V

Moc 100 W 200 W 18 W 24 W 220 W

Długość/szerokość/wysokość [mm] 200 × 180 × 190 360 × 220 × 150 320 × 220 × 95 300 × 200 × 170 248 × 196 × 158 205 × 175 × 150 210 × 180 × 260

Waga [kg] 3 4,7 3,2 4,2 2 2,6 3,9

Cena 1700 zł 2290 zł 1599 zł 1966 zł 1035 zł 1520 zł 1010 zł

380 euro netto 
(WSOP)

990 zł (Moto 
Technik)

435 euro netto 
(WSOP)

1300 zł (Moto 
Technik)

Dystrybutor, telefon, www,  e-mail

Auto Partner SA
www.rooks.pl
zamawiam@

rooks.pl 

Auto Partner SA
www.rooks.pl
zamawiam@

rooks.pl 

Auto Partner SA Auto Partner SA Auto Partner SA Auto Partner SA Auto Partner SA

MotoTechnik
tel. 609 800 511 

biuro@mototechnik.pl 
www.mototechnik.pl

W.S.O.P.
tel. 32 332 49 30 

www.wsop.pl

MotoTechnik
tel. 609 800 511 

biuro@mototechnik.pl 
www.mototechnik.pl

W.S.O.P.
tel. 32 332 49 30 

www.wsop.pl
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mochodowym jest myjka ciśnieniowa. Z jej pomocą można usuwać 
bardzo oporne zanieczyszczenia z samochodów czy podłogi. Stru-
mień wody wydobywający się z bardzo dużą prędkością skutecznie 
usuwa tłuste i oporne zanieczyszczenia. Jeśli skorzysta się z opcji 
myjki ciśnieniowej z podgrzewaczem wody, to skuteczność czysz-
czenia tym urządzeniem jeszcze wzrasta.

Mimo wysokiej skuteczności myjka ciśnieniowa ma swoje 
wady. Pierwszą z nich jest przestrzeń wymagana do jej użycia. 

Myjka, która do usuwania olejów i smarów używa roztworu zawierającego 

bakterie rozkładające tłuszcze. Dzięki temu płyn jest biodegradowalny i może 

pracować w obiegu zamkniętym. Ź
ró

d
ło

: M
EW

A
 T

ex
ti

l M
an

ag
em

en
t 

Wnętrze myjki ultradźwiękowej. Kosz z częściami jest zanurzony w płynie, który 

przenosi drgania i powoduje efekt mikrokawitacji – odrywanie cząsteczek brudu 

od powierzchni metalu. 
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SPIN 01.000.239 SPIN 01.000.257 AC29170 Purifi er

3,50 gr/h 5000/10 000/15 000/20 000 50 mg/h

2 m3/min 4,8 m3/min 68 m3/h

12 V DC/2 220–240 V AC 230 V AC 12 V/230 V 50 Hz

270 W AC

205 × 175 × 150 202 × 379 × 285 345 × 140 × 140

2,6 7,6 3

405 euro netto (WSOP)
1150 zł (Moto Technik)

1700 zł 1500 zł brutto

MotoTechnik
tel. 609 800 511

biuro@mototechnik.pl
www.mototechnik.pl

W.S.O.P.
tel. 32 332 49 30, www.wsop.pl

MotoTechnik
tel. 609 800 511

biuro@mototechnik.pl
www.mototechnik.pl

Świstowski S.A.
tel. 601540725

www.swistowski.pl
info@swistowski.pl

Zestawienie zostało przygotowane w dobrej wierze na podstawie informacji 
przesłanych przez dystrybutorów i producentów. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w przeglądach.
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Lanca o długości około 1,2 m wraz 
z przewodem ciśnieniowym oraz 
sama myjka zajmują sporo miejsca 
i nie zawsze można ich użyć na małej 
przestrzeni. Dodatkowo silny stru-
mień skutecznie uniemożliwia lub 
utrudnia na przykład wymycie pod-
wozia samochodu z kanału w war-
sztacie. W przypadku nadwozia na-
leży zachować ostrożność, ponieważ 
zbytnie zbliżenie dyszy do lakieru 
może doprowadzić do jego oderwa-
nia, zwłaszcza jeśli wcześniej prze-
prowadzono niefachową naprawę, 
o czym możemy nie wiedzieć. Myjki 
wysokociśnieniowe o zastosowaniu 
przemysłowym posiadają dodatko-
wy zasobnik, do którego można po-
dać chemię myjącą dozowaną do dy-
szy lub rozpylaną osobną dyszą.

miane są ultradźwięki. Jak to dzia-
ła? Otóż prąd wysokiej częstotliwości 
z generatora mocy jest dostarczany 
do przetwornika ultradźwięków, któ-
rego elementem roboczym są dwie 
płytki piezoceramiczne. Przetwornik 
jest przymocowany do dna lub ściany 
wanny w myjce i powoduje drgania, 
które są przenoszone do cieczy my-
jącej. Gwałtowne zagęszczenie i roz-
rzedzenie cieczy wywołują kawitację, 
która polega na szybkim powstawa-
niu i zanikaniu mikropęcherzy próż-
niowych. Pęcherze powodują inten-
sywne, lecz kontrolowane odrywanie 
cząsteczek zanieczyszczeń w całej ob-
jętości płynu. Mycie ultradźwiękowe 
pozwala osiągnąć maksymalną czy-
stość w krótszym czasie niż mycie me-
todami konwencjonalnymi  (mycie 
ręczne, natryskowe lub podobne). Ul-
tradźwięki efektywnie usuwają takie 
zanieczyszczenia jak pasty szlifi erskie 
i polerskie, ścierniwo, wióry i opiłki, 
smary oraz emulsje chłodzące.

Myjki ultradźwiękowe stosuje się 
najczęściej do czyszczenia wtryski-
waczy, elementów gaźnika oraz pomp 
wtryskowych. Z uwagi na wysokie wy-
magania dotyczące czystości tych ele-
mentów myjka ultradźwiękowa jest tu 
doskonałym rozwiązaniem.

Myjki wąskiego 
zastosowania
Niektóre warsztaty muszą się 

wyposażyć w myjki o bardzo wą-
skim zakresie zastosowań. Cho-
dzi tu przede wszystkim o warszta-
ty oponiarskie, w których jedynymi 
elementami wymagającymi umycia 
są koła samochodów. Po demonta-
żu konieczne jest ich dokładne umy-
cie, aby móc bezproblemowo wy-
mienić oponę oraz wyważyć koło. 
Od maszyn myjących koła wymaga 
się wysokiej skuteczności, dlatego 
często razem z wodą w obiegu krą-
ży granulat, który odbija twarde za-
nieczyszczenia i często występujące 
złogi rdzy. Ze względu na charakter 
pracy maszyna taka musi być wypo-
sażona w windę do kół lub przysto-
sowana do wtaczania koła do niej. 
Dodatkowo powinna mieć system 
oczyszczający wodę. Równie ważna 
jest szybkość jej pracy. W warszta-
tach wymiany opon zwraca się na to 
szczególną uwagę, ponieważ sama 
operacja wymiany – zwłaszcza przy 
dużej liczbie klientów – nie może być 
spowolniona myciem kół.

Ozonem w drobnoustroje
Jeśli chodzi o utrzymanie czy-

stości, należy mieć na uwadze tak-
że dezynfekcję wnętrza samochodu 
i układu klimatyzacji. W tym przy-

Podczas mycia podłogi warszta-
tu za pomocą myjki ciśnieniowej sku-
tecznie usunięte zostają wszystkie 
zanieczyszczenia, jednak siła stru-
mienia wody przeniesie je na ściany. 
Dlatego myjka ciśnieniowa doskona-
le sprawdzi się w użyciu na otwartej 
przestrzeni, natomiast w warsztacie 
konieczne jest zastosowanie innych 
sposobów. W mniejszych warsztatach 
wystarczające będą metody tradycyj-
ne, a w większych – szorowarki. 

Do podłóg najlepiej użyć szorowarki, 
której wydajność i wielkość można do-
pasować do gabarytów warsztatu. Może 
być napędzana elektrycznie lub za pomo-
cą mięśni. Szorowarka różni się od myjki 
ciśnieniowej sposobem mycia, ponieważ 
nie używa wysokiego ciśnienia do usu-
wania zabrudzeń. W tych urządzeniach 
woda z detergentem jest dozowana na 
szczotki szorujące, a za nimi jest zbiera-
na przez ekstraktor do zbiornika.

Mycie części i podzespołów
W przypadku mycia części zamien-

nych i podzespołów użycie myjki ciś-
nieniowej nie zawsze jest konieczne. 
Silny strumień wody może przemieś-
cić myty komponent, a nawet odrzu-
cić go ze stanowiska, co może skutko-
wać jego uszkodzeniem.

Do mycia mniejszych części uży-
wa się stanowisk czyszczących wy-
posażonych we własny obieg wody 
z detergentem. Ciekawą propozy-
cją są myjki biologiczne. Wyposażo-
ne są one w zasobnik z płynem na 
bazie wody zawierającym bakterie 
bez dodatku trujących czy łatwopal-
nych rozpuszczalników. Płyn czysz-
czący nie zawiera lotnych związ-
ków organicznych. Charakteryzuje 
się neutralnym pH i może wchodzić 
w bezpośredni kontakt ze skórą, nie 
powodując obrażeń. Działanie pły-
nu jest rezultatem zastosowania 
roztworu wodnego z mikroorgani-
zmami, które powodują rozkład bio-
logiczny resztek tłuszczów i olejów. 
Dzięki ich wykorzystaniu nie wystę-
puje również zabrudzenia, efekt na-
sycenia znany z innych urządzeń do 
czyszczenia metodą na zimno.

Nie tylko oleje i brudy
Warsztat jest miejscem, gdzie wy-

stępują zanieczyszczenia po napra-
wach podwozia czy silnika, a także 
specyfi czne zabrudzenia, które moż-
na usuwać w czystszy sposób. Urzą-
dzeniami, które pozwalają na bardzo 
dokładne wyczyszczenie większych 
elementów oraz mechaniki precyzyj-
nej są myjki ultradźwiękowe.

Czyszczony element zanurza się 
w zawartym w nich roztworze płynu 
z wodą. Po włączeniu myjni urucha-

Myjka do kół 

oprócz szczotek 

do czyszczenia 

wykorzystuje 

granulat, który 

– wyrzucony 

strumieniem wody

– odbija brud z opon 

i felg.
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Po wykorzystaniu 

czyściwo tekstylne 

może być prane do 

50 razy.
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padku przydatne mogą być genera-
tory ozonu. Użycie ozonu jako środ-
ka biobójczego ma tę zaletę, że nie 
wymaga używania środków che-
micznych. Zamiast nich jest wyko-
rzystywany ozon, będący środkiem 
silnie utleniającym. 

Jak przebiega proces ozonowa-
nia? Pierwszym krokiem jest me-
chaniczne usunięcie źródła zapachu. 
Jeśli mamy do czynienia z pleśnią, 
należy oczyścić mechanicznie za-
nieczyszczone miejsca. Warto użyć 
środków grzybobójczych. W przy-
padku liści, odchodów gryzoni i in-
nych zanieczyszczeń stałych, należy 
usunąć wszelkie pozostałości. Pla-
my należy najpierw wyprać. Jeśli 
tego nie zrobimy, samo użycie ozo-
natora zlikwiduje zapach na krót-
ko, a miejsce, z którego się on wydo-
bywał znów zacznie nieprzyjemnie 
pachnieć. 

Kiedy wnętrze zostanie przy-
gotowane, można zacząć właściwy 
proces ozonowania. Ozonator naj-
częściej ustawia się wewnątrz samo-
chodu na siedzeniu lub na podłodze 
w okolicy wlotu recyrkulacji powie-
trza do układu. Aby ozon dostawał 

@CrossMedia

Więcej na temat utrzymania
czystości przeczytasz na na-
szej stronie www po zeskano-
waniu poniższego kodu QR.

INFO

100% oryginalne 

Zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane zgodnie z wysokimi 

się do wnętrza kanałów wentylacyj-
nych, należy włączyć obieg zamknię-
ty powietrza i silny nawiew dmucha-
wy. Zależnie od nasilenia zapachu 
i lokalizacji jego źródła czas ozono-
wania może się zmieniać. Zazwyczaj 
nie robi się tego krócej niż 30 minut. 
Jeśli zapach jest nadal wyczuwal-
ny, proces należy kontynuować, aż 
zniknie. Po ozonowaniu wnętrze sa-
mochodu należy przewietrzyć, aby 
usunąć zapachy szczątkowe i resztki 
ozonu znajdującego się w kanałach 
powietrznych.

Szmatki, szmateczki
Dobór czyściw dla warsztatu zale-

ży od jego specyfi ki, wielkości i rodza-
ju powierzchni oraz zanieczyszczeń, 
jakie będą usuwane. W zależności od 
zastosowania klient ma do wyboru 
różnej jakości czyściwa:

trwałe i odporne – do usuwa-
nia zanieczyszczeń olejami, far-
bami, rozpuszczalnikami lub 
tłuszczami, 
do usuwania zanieczyszczeń z de-
likatnych powierzchni, 
do delikatnego czyszczenia i jed-
nocześnie łagodnego polerowania.

 Nie powinno się stosować czyściw 
uzyskanych z pociętych szmat czy uży-
wanych tekstyliów. Mają one niską ja-
kość i są nieefektywne, a poza tym mu-
szą być stale uzupełniane, co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami. Ponadto jako 
odpad obciążają środowisko naturalne.

Aspekty zdrowotne 
i fi nansowe
Decydując się na określony rodzaj 

czyściw, warto zwrócić też uwagę na 
aspekty zdrowotne – włóknina jest 
materiałem jednorazowym, przez 
co jest czysta, wolna od chemii i za-
nieczyszczeń mechanicznych, a więc 
jest higieniczna. Dobre narzędzie 
pracy ma jednak swoją cenę. Warto 
więc dokładnie przeanalizować kosz-
ty funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w zakresie używania włóknin i teks-
tyliów, przeprowadzając test. Na 
okres jednego miesiąca należy przejść 
na jedno rozwiązanie. W okresie te-
stowania warto też obserwować zu-
życie rozcieńczalników, które powin-
no się znacząco zmniejszyć. A mniej 
rozcieńczalnika to mniej szkodli-
wych dla zdrowia oparów wdycha-
nych przez pracowników. 
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N
iewątpliwą korzyścią ze sto-
sowania części poddanych 
regeneracji jest oszczędność 
kosztów – szczególnie, je-

śli idzie w parze z zapewnieniem od-
powiedniej jakości. W przeciwnym 
bowiem razie może oznaczać tylko po-
zorną oszczędność, która po pewnym 
czasie przerodzi się w dodatkowe wy-
datki. W ujęciu bardziej globalnym 
procesy regeneracji części samochodo-
wych mogą też odgrywać ważną rolę w 
kształtowaniu odpowiedniej polityki 
proekologicznej i stanowić ważny ele-
ment gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Zalety związane ze stosowaniem 
regenerowanych podzespołów spra-
wiają, że końcowi klienci dość chętnie 
po nie sięgają, a coraz więcej producen-
tów części ma je w swojej ofercie.

Co regenerować?
Przedstawiciele branży regenera-

cji części zamiennych przekonują, że 
obecnie procesowi regeneracji można 
poddawać już większość podzespołów 
wykorzystywanych w samochodach. 
– Najczęściej regeneruje się części sil-
nika oraz jego osprzętu, w tym np. 
wtryskiwacze, pompy wtryskowe, roz-
ruszniki, alternatory, turbosprężarki, 
cylindry oraz tłoki – wylicza Adrian-

na Tandecka, specjalista ds. marketin-

gu i PR w fi rmie Lauber. – W silniku 
nie regeneruje się jedynie przewodów 
paliwowych. Równie często podda-
je się regeneracji elementy zawiesze-
nia i układu napędowego (np. waha-
cze, amortyzatory, półosie, skrzynie 
biegów czy sworznie). Profesjonalne 
fi rmy zajmujące się regeneracją przy-
wracają sprawność także elementom 
układu hamulcowego, przykładowo  
zaciskom hamulcowym. – Dobrym 
pomysłem jest przywracanie zaci-
sków do stanu fabrycznego raz na kil-
ka lat, tak by układ hamulcowy działał 
sprawnie i zapewniał bezpieczeństwo. 
Ważne jednak, by pamiętać, że rege-
neracji podlegają jedynie podzespoły 
spełniające określone kryteria – do-
daje Adrianna Tandecka.

Co ciekawe, Polska zajmuje mocną 
pozycję w branży regeneracji. – Ostat-
nia nasza wizyta na liczących się eu-
ropejskich targach regeneracji części 
zamiennych ReMaTec w Amsterda-
mie, gdzie znaczną część wystawców 
stanowiły polskie fi rmy regenerują-
ce turbosprężarki, układy wtrysko-
we, DPF-y, sprężarki klimatyzacji czy 
przekładnie kierownicze, obrazuje 
wysoki poziom tej gałęzi branży mo-
toryzacyjnej. Coraz większa dostęp-
ność urządzeń i części niezbędnych do 
regeneracji podzespołów samochodo-
wych otworzyła drzwi przedsiębior-
com, którzy mogą świadczyć swoje 
usługi również na wymagającym, za-
chodnim rynku – mówi Adam Kujaw-

ski z REGENERUJ.pl.

Coraz wyższa jakość
Podzespoły poddane regeneracji 

nie mogłyby liczyć na taką popular-
ność bez odpowiedniego poziomu ich 
jakości i trwałości, które w dużej mie-
rze zależą od technologii przeprowa-
dzonej regeneracji oraz użytych do tego 
części zamiennych. – Tylko zastosowa-
nie profesjonalnej technologii regenera-

cji oraz wysokiej jakości części zamien-
nych gwarantuje, że jakość i trwałość 
regenerowanych podzespołów będzie 
porównywalna z podzespołami do-
starczanymi przez producenta pojaz-
du – przekonuje Michał Żarek, dyrek-
tor ds. sprzedaży i marketingu w fi rmie 
Wuzetem.

– Aby zregenerowane części nie od-
biegały jakością od produktów OEM, 
musi zostać spełnionych kilka warun-
ków – wyjaśnia Robert Snider, dyrek-
tor marketingu w AS-PL, gdzie rege-
nerację alternatorów i rozruszników 
przeprowadza się na co dzień. Bar-
dzo ważnym elementem jest pozyska-
nie rdzeni, czyli produktów przezna-
czonych do regeneracji. Istotne jest, 
aby pochodziły one ze sprawdzonych 
źródeł, od wyspecjalizowanych w ich 
pozyskiwaniu fi rm, które dostarcza-
ją rdzenie wyselekcjonowane według 
określonych i ściśle przestrzeganych 
przez AS-PL wytycznych. Taki rdzeń 
poddawany jest następnie testowi 
i jeśli przejdzie pozytywnie wszystkie 
etapy weryfi kacji, wówczas jest rozbie-
rany na części pierwsze, które trafi ają 
do myjni, piaskarki bądź maszyny wi-
brościernej. Potem części te są uszla-
chetniane, odświeżane, a w przypadku 
stojanów i wirników także lakierowa-
ne. Po skompletowaniu i montażu da-
nego podzespołu poddawany jest on 
testowi weryfi kującemu poprawność 
takiego montażu i działanie układu 
elektrycznego. – Po zakończonym pro-
cesie produkt regenerowany jest w za-
sadzie równy analogicznemu nowemu 
urządzeniu i jest objęty okresem 2-let-
niej gwarancji – dodaje Robert Snider.

Również dwuletni okres gwaran-
cji na wszystkie zregenerowane pro-
dukty oferuje fi rma Borg Automotive. 
– Dla nas regenerowany produkt musi 
mieć te same cechy i spełniać te same 
wymagania co nowy, oryginalny pro-
dukt – mówi Lorenzo Gaspari, project 

Ź
ró

d
ło

: R
av

en
 M

ed
ia

 –
 M

ac
ie

j B
lu

m

REGENERACJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wyzwania 
przed branżą regeneracji
Coraz lepsza jakość przy wciąż konkurencyjnej cenie – rynek części 
zamiennych po regeneracji ma się bardzo dobrze i nic nie wskazuje na to, aby 
w najbliższej przyszłości mogło to ulec zmianie. Nawet w obliczu zmian, jakie 
niesie ze sobą elektromobilność, przedstawiciele branży regeneracji części 
samochodowych pozytywnie patrzą w przyszłość.

Wojciech Traczyk 

Redaktor czasopisma 
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manager for development and know-
how w Borg Automotive.

Jak przekonuje dodatkowo Adam 
Kujawski, w niektórych przypadkach 
wyeliminowanie błędów konstruk-
cyjnych i uszkodzeń w częściach ory-
ginalnych może sprawić, że lepszym 
rozwiązaniem od zakupu nowej części 
może stać się jej regeneracja.

Elektromobilność 
a regeneracja części
Elektromobilność, jeśli zmieni cały 

przemysł motoryzacyjny, sporo może 
„namieszać” również w branży regene-
racji części zamiennych. Na obecnym 
etapie trudno jednak jednoznacznie 
ocenić, czy możliwa będzie (a jeśli tak, 
to w jakim zakresie) regeneracja części 
do samochodów elektrycznych. – Ma-
jąc jednak na uwadze poziom skompli-
kowania technicznego tych pojazdów, 
wydaje się, że liczba elementów możli-
wych do regeneracji będzie na podob-
nym poziomie, jak w przypadku pojaz-
dów z silnikami spalinowymi. Zakres 
podzespołów i części poddawanych 
regeneracji będzie się jednak różnił 
w stosunku do pojazdów spalinowych, 
szczególnie w obrębie elementów ukła-
du napędowego – mówi Paweł Scherer, 

dyrektor ds. produkcyjno-technicz-
nych w fi rmie Wuzetem.

Robert Snider z AS-PL wyjaśnia 
także, że trudno obecnie powiedzieć, 
czy w nowych pojazdach będzie mniej 
czy więcej części, które będzie można 
poddać procesowi regeneracji. – Firma 
AS-PL powoli przygotowuje się do nad-
chodzących zmian i już teraz dostoso-
wuje zakład produkcyjny do rosnących 
potrzeb odbiorców. Przykładem takie-
go przygotowania jest zakup nowej ma-
szyny testującej BSG-198 fi rmy D&V 
Electronics, która weryfi kować będzie 
m.in. jednostki BSG używane w samo-
chodach z systemem start-stop oraz w 
pojazdach hybrydowych.

Warto podkreślić, że w samocho-
dach elektrycznych stosuje się często 
te same części co w ich spalinowych 
odpowiednikach. – Należy jednak za-
uważyć, że w autach napędzanych 
energią elektryczną wiele układów 
zużywa się w mniejszym stopniu niż 
w tradycyjnych samochodach – tłu-
maczy Adrianna Tandecka. – Przy-
kładem może być układ hamulcowy: 
„elektryki” posiadają kilka stopni re-
kuperacji, a przy odpowiedniej jeź-
dzie używanie hamulców staje się nie-
mal zbędne. Ponadto podzespoły są 

Robert Snider

Dyrektor marketingu, AS-PL

Na bieżąco śledzimy trendy rynkowe 

oraz pojawiające się informacje do-

tyczące rozwoju elektromobilności. 

Z pewnością zmiany, które następu-

ją, będą miały wpływ także na bran-

żę regeneracji, jednak ze sporym op-

tymizmem patrzymy na tę „wizję 

przyszłości”.

Lorenzo Gaspari

Project manager for development

and know-how, Borg Automotive

W Borg Automotive poddajemy re-

generacji szeroką grupę produktów: 

w naszych polskich zakładach są to roz-

ruszniki, alternatory, zaciski hamulco-

we, sprężarki prądu zmiennego i zawo-

ry EGR, zaś w brytyjskich także elemen-

ty układu kierowniczego, w tym zębat-

ki, pompy i kolumny elektryczne.

KAŻDY KLOCEK HAMULCOWY TEXTAR, ZANIM ZOSTANIE WPROWADZONY 
NA RYNEK, JEST TESTOWANY W EKSTREMALNYCH WARUNKACH PRZEZ 
NASZ ZESPÓŁ TECHNICZNY. 

Od 300 000 kilometrów na drodze i na naszym torze testowym, wykorzystując naszą własną flotę pojazdów i testując do 2000 godzin na
jednym z 45 własnych stanowisk dynamometrycznych, zapewniamy doskonałe osiągi i maksymalne bezpieczeństwo za każdym razem. 

Jest to jeden z wielu powodów, dla których Textar cieszy się zaufaniem producentów pojazdów, dystrybutorów i warsztatów na całym świecie. 

300 000 POWODÓW 

LIDER  PROJEKTOWANIA  PRODUKCJI  TESTOWANIA  MATERIAŁÓW CIERNYCH
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zastępowane przez inne technologie, 
np. kompresory klimatyzacji przez 
pompy ciepła. Rezygnuje się również 
z przekładni i pomp hydraulicznych 
na rzecz elektrycznych. 

Według Dawida Święcińskiego, 
właściciela fi rmy BS Alternatory Roz-
ruszniki, w samochodach hybrydo-

zarówno ze strony producentów czę-
ści zamiennych, jak i innych fi rm 
z branży regeneracji. Jak wyjaśnia 
bowiem Adrianna Tandecka, niektó-
rzy producenci oferują często pro-
dukty niższej jakości, w jeszcze niż-
szej cenie niż te regenerowane. Na 
rynku funkcjonują również małe 
warsztaty oferujące regenerację czę-
ści, która w wielu przypadkach wy-
konywana jest w nieodpowiednich 
warunkach i bez specjalistycznych 
urządzeń. Z kolei Dawid Święciń-
ski uważa, że branża regeneracji czę-
ści zamiennych powinna obawiać się 
produktów stosowanych na pierwszy 
montaż, ponieważ ich wykonanie po-
zostawia wiele do życzenia w porów-
naniu z elementami produkowany-
mi 10 lat temu. Trwałość materiałów 
bywa inna, przez co zaledwie kilku-
letnie rozruszniki i alternatory czę-
sto nie nadają się do regeneracji.

Na podobny problem zwraca uwa-
gę Robert Snider. Według dyrektora 
marketingu AS-PL jednym z najwięk-
szych wyzwań dla branży jest otrzy-
mywanie odpowiedniej jakości rdze-
ni, które mogą zostać przeznaczone 
do dalszego procesu regeneracji, a jed-
nocześnie są zgodne z wymaganiami. 
Ponadto zachodzący postęp techno-
logiczny dyktuje także konieczność 
rozwoju linii regeneracji, posiadane-
go parku maszyn, aby można było re-
generować coraz nowsze części. Niesie 
to za sobą konieczność inwestycji, aby 
móc spełnić oczekiwania odbiorców.

Poza układami napędowymi głów-
nym wyzwaniem dla branży w ostat-
nich latach jest problem regeneracji 
produktów, które posiadają wbudowa-
ną elektronikę i zaawansowane proto-
koły komunikacyjne.

Ponieważ ważnym elementem, 
który decyduje o popycie na części zre-
generowane, jest cena, sporym zagro-
żeniem dla branży może być rosnąca 
podaż tanich zamienników pocho-
dzących z Dalekiego Wschodu. – Ros-
nące koszty prowadzenia działalności 
usługowej w Polsce i droższa siła robo-
cza powodują, że konkurowanie z ce-
nami nowych aftermarketowych czę-
ści zamiennych staje się wyzwaniem 
– wyjaśnia Adam Kujawski. – Jeśli re-
akcja chińskich producentów na po-
trzeby rynku będzie szybka, a jakość 
części będzie odpowiednia, branża re-
generacji może odnotowywać słabszy 
popyt na swoje usługi. 

Dlatego niezwykle ważnym aspek-
tem jest utrzymanie odpowiednich 
standardów w procesie regeneracji, by 
uzyskane w ten sposób części zamien-
ne charakteryzowały się równie wyso-
ką jakością jak produkty używane na 
pierwszy montaż. 

wych jest podobna liczba części nada-
jących się do regeneracji co w zwykłych 
autach z napędem spalinowym i w tym 
przypadku nie możemy mówić o jakiejś 
większej różnicy. Natomiast populary-
zacja aut elektrycznych zdecydowanie 
wpłynie na branżę regeneracji, ponie-
waż jest tam dużo mniej części, które 
podlegają temu procesowi.

Adam Kujawski uważa natomiast, że 
czas pokaże, na ile branża regeneracji 
będzie potrafi ła się odnaleźć w nowych 
konstrukcjach aut elektrycznych czy 
hybrydowych. Z całą pewnością coraz 
większe przebiegi tego typu aut zwery-
fi kują ich niedoskonałości, co powinno 
fi rmom z branży regeneracyjnej pozwo-
lić odnaleźć się również w tym sektorze 
rynku. Już dziś regeneruje się akumula-
tory czy falowniki. – Wiadomo, że elek-
tronika w ASO „jest w cenie”, co spra-
wi, że użytkownicy elektryków zaczną 
szukać tańszych rozwiązań. Gdzie jest 
popyt, znajdzie się i podaż – wszystko 
w rękach przedsiębiorczych fachowców, 
których u nas nie brakuje. Należy tak-
że pamiętać, że nawet auta elektrycz-
ne nadal będą musiały być wyposażone 
w przekładnie kierownicze, zaciski ha-
mulcowe czy sprężarki klimatyzacji – 
wyjaśnia Adam Kujawski.

Powodów do niepokoju nie wi-
dzi także Lorenzo Gaspari. Według 
niego obecna infrastruktura nie jest 
w stanie wytrzymać bardzo duże-
go udziału pojazdów elektrycznych 
w ruchu drogowym, dlatego auta 
z napędem benzynowym, wysoko-
prężnym i hybrydowym nie znikną 
szybko z rynku. – Ponadto nim na-
pędy elektryczne staną się powszech-
ne i pojawi się zwiększony popyt na 
części zamienne do nich, mamy czas 
na lepsze poznanie tej nowoczesnej 
technologii, aby w przyszłości móc 
przedłużać żywotność występujących 
w niej podzespołów.

Inne wyzwania
Zmiany związane z elektryfi ka-

cją współczesnych samochodów mogą 
znacząco zmienić funkcjonowanie 
wielu przedsiębiorstw zajmujących się 
regeneracją części zamiennych. We-
dług Michała Żarka wprowadzenie 
na szerszą skalę napędów elektrycz-
nych wykluczy możliwość stosowa-
nia produktów wytwarzanych przez 
Wuzetem. Firma będzie zmuszona do 
wprowadzenia nowych wyrobów, któ-
re znajdą zastosowanie w pojazdach 
nowej generacji. Jakkolwiek jest to 
scenariusz nieunikniony, minie jesz-
cze wiele lat, zanim pojazdy z napę-
dem spalinowym zostaną całkowicie 
zastąpione elektrycznymi.

Problemem dla branży może być 
również rosnąca konkurencja – i to 

Adam Kujawski

REGENERUJ.pl

O ile regeneracja części samochodo-

wych będzie przeprowadzana przez 

coraz bardziej doświadczonych fa-

chowców wyposażonych w odpowied-

nie do tego instrumenty, jakość ofero-

wanych części po regeneracji będzie 

coraz bardziej zbliżona do części OEM.

Adrianna Tandecka

Specjalista ds. marketingu i PR w fi rmie 

Lauber

Branża regeneracji części zamien-

nych boryka się z wieloma wyzwania-

mi. Głównym z nich jest zbyt mała licz-

ba rdzeni, czyli części, które można zre-

generować i ponownie zamontować. 

Nie wszyscy klienci wiedzą, że zwrotu 

rdzenia można dokonać on-line w cią-

gu kilku zaledwie minut.

Dawid Święciński

Właściciel fi rmy BS Alternatory Rozruszniki

Regeneracja rozruszników i alternato-

rów jest na wyższym poziomie niż np. 

pięć lat temu. Zakłady wyposażone są 

w wysokiej klasy maszyny testujące, 

dzięki czemu jest mniej miejsca na ja-

kiekolwiek pomyłki. Dlatego też dobrze 

zregenerowane części nie odbiegają 

jakościowo od nowych elementów.

Michał Żarek

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu 

w fi rmie Wuzetem

W obliczu zbliżającej się wielkimi kroka-

mi zmiany przesuwającej ciężar branży 

motoryzacyjnej w kierunku elektromo-

bilności fi rmy zajmujące się regenera-

cją części zamiennych staną przed ko-

niecznością szybkiego reagowania na 

potrzeby rynku napraw pojazdów.



aftermarket.borgwarner.com

Turbosprężarki REMAN i zawory EGR
■ Fabryczna regeneracja części zamiennych wielu marek przez 

jednego z czołowych liderów na globalnym rynku produktów.

■ Doskonały wybór dla klientów zainteresowanych jakością i 

obniżeniem kosztów

■ Zaoferuj równie wysoką wydajność i niezawodność, jaką 

przemysł samochodowy oczekuje od naszych produktów.

■ Ochrona środowiska i zasobów naturalnych.

Tak dobra,
jak nowa.
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P
odstawą poprawnej regeneracji 
turbosprężarki, która już swoje 
przepracowała, jest wykonanie 
tego procesu w sposób fachowy 

i zgodny ze wszystkimi prawidłami. 
W dziale REMAN fi rmy BorgWar-

ner, do którego trafi ają takie podzespo-
ły, pierwszym krokiem jest ich dokład-
na inspekcja. W kolejnym kroku każda 
turbosprężarka jest rozmontowywana, 
a jej elementy składowe są poddawane 
szczegółowym oględzinom. Celem jest 
zachowanie maksymalnie dużej licz-

by części oryginalnych. Dalej części są 
myte z użyciem myjek wysokociśnie-
niowych, wysokotemperaturowych i ul-
tradźwiękowych. W tym procesie naj-
ważniejsze jest odsłonięcie materiału 
bazowego (na przykład kolektora), aby 
móc dokładnie skontrolować integral-
ność materiału i brak nawet najmniej-
szych mikropęknięć, które dyskwalifi -
kują część z procesu regeneracji.

Wszystkie powierzchnie są dokład-
nie kontrolowane wizualnie, a następ-
nie kontroli podlegają wymiary. Warun-
kiem dopuszczenia do następnego etapu 
jest utrzymanie przez komponenty wy-
miarów i tolerancji fabrycznych. Części 
zniszczone, zużyte i niespełniające wy-
mogów wymiarowych są wymieniane 
na nowe zgodne ze standardami OEM. 
Części, które da się odzyskać, są czysz-
czone ultradźwiękowo oraz śrutowane 
i szkiełkowane. Koła sprężarki i turbi-
ny po weryfi kacji są ponownie wywa-
żane, aby odpowiadały warunkom fa-
brycznym OEM. Turbosprężarki po tym 
procesie są montowane techniką zgod-
ną z metodami fabrycznymi z wykorzy-
staniem oryginalnych uszczelek i ele-

mentów złącznych. W trakcie montażu 
rdzenie są wyważane na wyważarkach 
wysokoobrotowych, a zawory są kali-
browane, by spełniały wszystkie nor-
my związane z emisją spalin. W rezulta-
cie oferowane klientom turbosprężarki 
są zgodne ze wszystkimi fabrycznymi 
wytycznymi. 

Środowiskowe zalety regeneracji 
części zamiennych są nie do przece-
nienia. Regeneracja zużywa znacząco 
mniej energii niż produkcja nowego 
elementu. Można w ten sposób za-
oszczędzić nawet 80% energii i zaso-
bów naturalnych. Ponadto w ten spo-
sób można zwielokrotnić „liczbę żyć” 
produktu. Regeneracja części zawiera-
jących aluminium, żelazo, stal i stopy 
niklu pozwala oszczędzić zasoby na-
turalne. Koncepcja zwrotu rdzeni tur-
bosprężarek w skali globalnej pozwa-
la zaoszczędzić tysiące ton zasobów 
naturalnych i zredukować konsump-
cję wody i energii, co skutkuje zmniej-
szeniem emisji gazów cieplarnianych, 
w tym dwutlenku węgla. 

Na podstawie informacji fi rmy BorgWarner

Czyszczenie obudowy 

zaworu EGR metodą 

szkiełkowania.

REGENERACJA

Turbo jak nowe
Jak przebiega proces regeneracji zużytych i niesprawnych turbosprężarek? 
Dzięki uprzejmości fi rmy BorgWarner opisujemy proces, który obowiązuje 
w tej fi rmie. 
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Inspekcja wizualna.

2

Kontrola wymiarów za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej.
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Rdzeń 

wyważarki 

podczas 

wyważania 

wysoko-

obrotowego.
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Kalibracja 

zaworów 

upustowych 

i układów 

VNT, aby 

turbosprężarka 

odpowiadała 

parametrom 

fabrycznym.
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R
egeneracja jest procesem bar-
dzo złożonym, a w jego po-
prawny przebieg zaangażowa-
nych jest wiele osób. Wszystko 

rozpoczyna się od pozyskania rdzeni 
i części od wyspecjalizowanych fi rm ze-
wnętrznych. Dostarczone produkty są 
selekcjonowane według restrykcyjnych 
wymogów. Następnie alternatory i roz-
ruszniki trafi ają na dekompletację do 
działu regeneracji w celu weryfi kacji po-
szczególnych podzespołów. Weryfi kacja 
przeprowadzana jest przy użyciu specja-
listycznych urządzeń testujących, co po-
zwala wyeliminować uszkodzone pod-
zespoły, a także zapobiec w przyszłości 
niektórym awariom. Takie przygotowa-
nie procesu regeneracji i postępowanie 
z produktem dają większą pewność jego 
niezawodności.

W przypadku stwierdzenia nie-
przydatności pojedynczych podzespo-
łów lub ostatecznie całego rdzenia (tzw. 
core) produkt ten zostaje zutylizowa-
ny w ekologiczny sposób, zgodnie ze 
wszystkimi przyjętymi normami.

– Absolutnie nie powinno się 
regenerować i pozostawiać 
uszkodzonych obudów, łożysk 
ani elektroniki regulatora, 
a w warunkach „domowych” nie 
zalecamy naprawiać bendiksa – 
przypomina Leszek Moritz, inży-
nier produkcji w AS-PL Sp. z o.o.

Myjnia, piaskarka
i maszyna wibrościerna
Podzespoły, które pozytywnie 

przeszły wszystkie testy, trafi ają do 
parku maszyn, w tym m.in. do myjni, 
piaskarki czy maszyny wibrościernej. 
Kolejnymi punktami są tzw. gniazda, 
gdzie następuje uszlachetnianie, od-
świeżanie i przygotowanie do lakie-
rowania stojanów i wirników. Zabie-
gi te mają na celu uniknięcie przebić 
izolacji i zabezpieczenie przed koro-
zją elementów stalowych. Wszystkie 
odnowione podzespoły zostają odpo-
wiednio zabezpieczone i opisane. Na-

Leszek Moritz 

Inżynier Produkcji 

w AS-PL Sp. z o.o.
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REGENERACJA

Alternator i rozrusznik 
na nowo
Dzięki procesowi regeneracji wiele części samochodowych zyskuje drugie życie. 
Proces ten ma swoje uzasadnienie, ponieważ pozwala zaoszczędzić wiele energii 
i materiałów, a przy tym dostarczyć klientowi produkt, który nie tylko jest tańszy, 
ale i odpowiada pod względem funkcjonalności wyrobom fabrycznie nowym.

Proces czyszczenia przebiega wieloetapowo 

i obejmuje piaskowanie oraz obróbkę 

wibrościerną. Wszystkie przeprowadzane 

czynności mają na celu usunięcie 

zanieczyszczeń i ognisk korozji.
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stępnie trafi ają do pól dostawczych, 
gdzie oczekują na zlecenie produkcyj-
ne – kompletację. W przypadku, gdy 
z pozyskanych podzespołów nie moż-
na skompletować produktu, elemen-
ty te zostają odpowiednio spakowane 
i zmagazynowane. Zostaną one wy-
korzystane np. w kolejnym zleceniu 
produkcyjnym.

Kompletacja
Kolejnym bardzo ważnym etapem 

regeneracji jest kompletacja produk-

D&V Electronics. Wygenerowany ra-
port z przeprowadzonego testu jest 
zawsze dołączany do oferowanego 
produktu.

Wysokie standardy 
i ekologia
Przy regeneracji alternatora lub 

rozrusznika obowiązują takie same 
standardy jak w przypadku montażu 
zupełnie nowego urządzenia. Wymie-
niane są wszystkie zużyte elementy, 
a sprawne części poddawane są do-
datkowym testom. Wymienione kom-
ponenty mają najwyższą jakość, po-
dobnie do montowanych w fabrykach 
producentów OEM.

Zalet płynących z regenerowania 
alternatorów i rozruszników jest wie-
le. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć możliwość ponownego wy-
korzystania działających elementów 
produktu. Proces ten pozwala oszczę-
dzać cenne surowce mineralne, prąd 
i wodę. Co więcej, produkty regenero-
wane są atrakcyjne dla osób poszuku-

jących tańszych odpowiedników orygi-
nalnych wyrobów, które często bywają 
droższe. Warto pamiętać, że zarówno 
nowe, jak i regenerowane produkty ob-
jęte są w AS-PL dwuletnim okresem 
gwarancyjnym, co świadczy o wyso-
kim poziomie i profesjonalnym podej-
ściu do produkcji. 

tu, czyli złożenie rdzenia w całość. Na 
komplet składają się zarówno części 
zregenerowane, jak i części nowe, któ-
rymi zastępuje się podzespoły uszko-
dzone. Po złożeniu produktu wyko-
nuje się kolejny test, który weryfi kuje 
poprawność montażu i działanie ukła-
du elektrycznego.

Zwieńczeniem procesu jest test 
końcowy stwierdzający poprawność 
wszystkich nominalnych parametrów 
produktu. Test wykonywany jest na 
renomowanych urządzeniach marki 
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Proces lutowania.

Stanowisko testowania. Tutaj kontrolowane 

są parametry każdego regenerowanego 

rozrusznika czy alternatora.
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Warstwa antybakteryjna

– zawiera jony srebra

Warstwa pochłaniająca 
zapachy i szkodliwe gazy

Warstwa zatrzymująca 
smog, pyłki i alergeny

SMOG

ALERGENY

BAKTERIE

Filtr kabinowy 

FILTER+

Bakterie, smog 
i alergeny nie wsiadają

FILTER+ z zawartością srebra 

zatrzymuje nawet do 99% 

cząstek zanieczyszczeń

filtrybosch.pl

Warstwa zapewniająca wytrzymałość filtra

Zapachy 

i szkodliwe 

gazy

Kurz

Pyłki

Spaliny

Bakterie Alergeny

Drobny 

kurz

Sadza
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NAPĘD ROZRZĄDU

Subtelne różnice
Montaż paska rozrządu niekiedy stanowi wyzwanie. Zawsze należy 
postępować zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. Często jednak 
zapominamy o precyzyjnym doborze części lub kierujemy się innymi 
czynnikami, np. ceną, co niestety może mieć przykre konsekwencje. 

M
arka INA jako jedyna po-
siada wszystkie 4 napi-
nacze do silników Diesla 
grupy PSA o pojemnoś-

ciach 1,4 i 1,6 HDi. Bardzo istotne jest, 
aby ich ze sobą nie pomylić. Ich pozy-
cja montażowa oraz wygląd są niemal 
identyczne. Różnice wskazuje Service 
Info INA nr 0161. Podstawową różni-
cą jest grubość sprężyny, a dobór zale-
ży głównie od silnika i kształtu koła 
wału korbowego.

Dobierając zestaw rozrządu do Ci-
troëna Berlingo B9 1,6 HDI 92 KM 
przy użyciu katalogu online, zauwa-
żymy, że bez pomiaru koła wału kor-
bowego dobór jest niemożliwy. 

Koło pasowe może mieć kształt 
okrągły lub owalny, przy czym owal 
jest niewielki i praktycznie niezauwa-
żalny – różnica średnic wynosi jednie 
2 mm. Dodatkowo koło zasłonięte jest 

z obu stron przez pierścienie, co może 
powodować trudności w określeniu, 
który zestaw jest właściwy. W przy-
padku wspominanego Citroëna wy-
miary te wynoszą 64 × 66 mm.

Kolejnym sposobem jest sczyta-
nie numerów fabrycznych z napina-
cza i porównanie ich z tabelką z Ser-
vice Info INA 0161.

nr napinacza F-579962: 
dla 1,6 HDI kod DV6C, DV6D 
z owalnym kołem wału,
nr napinacza F-579961:
dla 1,4 HDI kod DV4C z owalnym 
kołem wału,

nr napinacza F-232828.12:
dla 1,4 HDI i 1,6 HDI DV4C, 
DV6C, DV6D z okrągłym kołem 
wału.

Pomyłka może doprowadzić do 
spadku napięcia paska i w konsekwen-
cji do awarii silnika. 

Wszystkie Service Info oraz więcej 
praktycznych informacji dostępnych 
jest na portalu dla mechaników: 
www.repxpert.pl oraz na stronie 
www.schaeffl  er.pl.  

Na podstawie informacji fi rmy Schaeffl  erŹ
ró

d
ło

: S
ch

ae
ffl  

er

Service Info INA, 

w którym opisane są 

różnice w konstrukcji 

napinaczy paska 

rozrządu.

Podobne konstrukcje napinaczy 
Kolory sprężyn decydują o zastosowaniu

Producent: Citroën, Fiat, Ford, Mazda, 

Mitsubishi, Mini, Peugeot, Suzuki, 

Toyota, Volvo

Modele:

Citroën: Berlingo, C-Elysee, C1, C2, C3, C4, 

C5, DS3, DS4, DS5, Jumpy, Nemo, 

Xsara

Fiat: Scudo

Ford: B-Max, C-Max, Ecosport, Fiesta, 

Focus, Fusion, Galaxy, Mondeo, 

S-Max, Tourneo, Transit

Mazda: 2, 3, 5

Mitsubishi: ASX

Mini: Cooper, One

Peugeot: Bipper, Expert, Partner, 107, 206, 

207, 208, 301, 307, 308, 407, 408, 

508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008

Suzuki: Liana, SX4

Toyota: Aygo

Volvo: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, 

V70

Silniki: 1.4 diesel, 1.5 diesel, 1.6 diesel

Nr części: 531 0555 10

531 0850 10

531 0883 10

531 0884 10

Dotyczy zastosowania w pojazdach wymienionych 

powyżej na podstawie katalogu

Przykład dla zilustrowania, rolka napinająca 531 0884 10

Numer 

części: 

Numer ref. Sprężyna wymiar/

kolor

Koło na wale 

korbowym

531 0555 10
F-232828.11

F-625728
2,3 mm/srebrny Okrągłe

531 0850 10 F-607141.01 2,5 mm/szary Okrągłe

531 0883 10 F-611071 2,2 mm/żółto-zielony Owalne

531 0884 10 F-611072 2,3 mm/niebieski Owalne

Należy zwrócić szczególną uwagę podczas doboru napinacza 

z poniższej listy. Są one niemalże identyczne, ale nie można stosować 

ich zamiennie. Zamontowanie niewłaściwego napinacza grozi awarią 

silnika! 
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Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

SERVICE  INFO – INA 0161

IN
A

 0
1

6
1

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.

aaminfo.pl@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.pl

www.repxpert.pl

Katalog online jasno wskazuje, że konieczny jest pomiar koła pasowego.

Ź
ró

d
ło

: S
ch

ae
ffl  

er

Ź
ró

d
ło

: S
ch

ae
ffl  

er

Ź
ró

d
ło

: S
ch

ae
ffl  

er
Pomiar koła pasowego 

jest konieczny, aby 

określić, czy mamy do 

czynienia z wersją okrągłą 

czy owalną. 
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F
unkcje, o których można 
w dużym uproszczeniu po-
wiedzieć, że mają cechy „in-
teligencji”, pojawiły się wraz 

z opracowaniem przez fi rmę Hel-
la systemu LCD Matrix 84HD. Sy-
stem LCD Matrix 84HD to oświet-
lenie matrycowe o bardzo szerokich 
możliwościach kształtowania wiązki 
światła kierowanego na drogę. Każ-
dy refl ektor tego rozwiązania składa 
się z modułu emisji światła, zespołu 
polaryzatorów, układu przesłaniania 
światła z matrycą LCD i soczewkowe-
go układu optycznego wyświetlające-
go wiązkę światła na drodze. Nie ma 
tu żadnej pomyłki: w systemie LCD 

Matrix wiązka światła wyświetlana 
jest na jezdni w sposób podobny, jak 
robi to projektor wyświetlający obraz 
z komputera na ścianie podczas pre-
zentacji na spotkaniu biznesowym. 
Moduł emisji światła każdego refl ek-
tora zawiera 84 elementy LED. Każda 
dioda jest indywidualnie sterowana 
i ma 128 poziomów jasności świece-
nia. Światło z diod przechodzi przez 
polaryzatory i ukształtowane zo-
staje w dwie wiązki o polaryzacjach 
prostopadłych względem siebie. Po-
laryzacja pozwala na pracę matry-
cy LCD, która jest „programatorem” 
tego, co kierowca zobaczy przed po-
jazdem, gdy włączone będą refl ekto-

ry. Matryca każdego refl ektora dzie-
li obszar przed pojazdem na 84 pola. 
Jasność poszczególnych pól po nało-
żeniu określa kształt wiązki świat-
ła na jezdni odpowiadający wybranej 
funkcji oświetlenia. System LCD Ma-
trix 84HD w swej podstawowej wer-
sji gwarantuje zgodne z przepisami 
ruchu drogowego działanie świateł 
mijania, świateł mijania z adaptacją 
wiązki zależną od warunków ruchu, 
standardowych drogowych, drogo-
wych nieoślepiających (umożliwiają-
cych jazdę w terenie niezabudowa-
nym bez przechodzenia na światła 
mijania, gdy z naprzeciwka zbliża się 
inny pojazd), przeciwmgłowych oraz 
doświetlania zakrętów (statycznego 
i dynamicznego).

Jak działa systemem LCD 
Matrix 84 HD
Systemem steruje kamera przed-

nia pracująca w rozdzielczości HD, 
połączona z zaawansowanym anali-
zatorem obrazu. Analizator obrazu 
zintegrowany ze sterownikiem re-
f lektorów realizuje funkcje oświet-
leniowe. Oprogramowanie anali-
zatora i sterownika określa zbiór 
możliwości całego systemu. Wyso-
ka moc obliczeniowa sterownika 
pozwala na pracę kamery, analiza-
tora i wysterowanie każdej z diod 
każdego z dwóch reflektorów w cza-
sie rzeczywistym. Oprócz kamery 
system korzysta z czujników ugię-
cia zawieszenia, położenia kierow-
nicy, czujnika zmierzchu i deszczu. 
Gdy wykorzystywane są dodatkowe 
funkcje, potrzebny jest także radar 
przedni oraz LiDar –  system lasero-
wy określający położenie przeszkód 
przed pojazdem.
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Zenon Rudak 

Kierownik 

Centrum Technicznego 

HELLA Polska

OŚWIETLENIE

Inteligentne 
oświetlenie matrycowe
Automatyczne włączanie świateł mijania w tunelu, automatyczna zmiana świateł 
drogowych na mijania, doświetlanie statyczne i dynamiczne zakrętów – wszystko 
to oferują nowe systemy oświetlenia nowoczesnych pojazdów. Systemom tym 
zaczęliśmy przypisywać znamiona inteligencji. Jednak to tylko automatyka 
i możliwości wykorzystania zaawansowanych technicznie czujników. 

Moduł z elementami LED i matrycą LCD 

kształtującą wiązkę światła przed pojazdem.
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System LCD Matrix 84HD ma też 
„ukryte inteligentne” funkcje. Ich 
ideę przedstawiono w sposób gra-
ficzny z krótkim opisem obok. Za-
prezentowane możliwości mogą 
w znaczący sposób wpłynąć na bez-
pieczeństwo i komfort jazdy w nocy 
czy w złych warunkach atmosfe-
rycznych. To oczywiście tylko pew-
ne propozycje. Co z tych możliwości 

Podział obszaru oświetlonego przed samochodem i możliwości zmiany oświetlenia 

w każdym z 84 pól, na które kierowane jest światło.
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Idea nieoślepiających 

świateł drogowych 

i jej realizacja przez 

system LCD Matrix 

84HD. Samochody 

nadjeżdżające 

i poprzedzające 

znajdują się w obszarze 

wygaszonych pól, 

co powoduje, że 

ich kierowcy nie są 

oślepiani.

DEDYKOWANA

oferta do Porsche

znajdzie się w codziennym użyciu, 
jeszcze nie wiadomo. Na pewno taki 
system oświetlenia może być pomo-
stem między obecnymi autami a po-
jazdami autonomicznymi, gdzie kie-
rowca nie będzie potrzebny. Zależy 
to nie tylko od techniki, ale także od 
aktualnych i nowych przepisów re-
gulujących ruch pojazdów na dro-
gach publicznych.

Funkcje oświetlenia 
matrycowego

Wizualizacja odległości od po-
przedzającego pojazdu

Dane z analizatora obrazu z kame-
ry przedniej wraz z informacjami z ra-
daru ustalającego prędkość i kierunek 
ruchu innych pojazdów mogą zostać 
wykorzystane do wizualizacji i sygna-
lizacji odległości od poprzedzającego 
pojazdu (Opitcal Distance Warning). 
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Widoczne na ilustracji jasne paski za-
gęszczają się i poszerzają, gdy odle-
głość od poprzedzającego samochodu 
się zmniejsza. Gdy kierowca zmniej-
szy prędkość i odległość wzrośnie do 
bezpiecznej, znaki, w tym przypadku 
jasne kreski, najpierw zwiększą po-
działkę, a potem staną się mniej kon-
trastowe, aż w końcu sygnalizacja za-
niknie. Ten system przekazywania 
informacji może być połączony z sy-
stemem zapobiegającym najechaniu 
na inne auto. Gdy odległość będzie 
niebezpiecznie mała, a kierowca nie 
zareaguje, uruchomiony zostanie po-
czątkowo system hamowania spowal-
niającego, a w przypadku całkowitego 
braku reakcji kierowcy system wyko-
na hamowanie awaryjne i zatrzyma 
pojazd. 

Bezpieczny przejazd na zwężo-
nym odcinku drogi

Jazda nocą po drodze, na której 
prowadzone są roboty drogowe, jest 
szczególnie niebezpieczna. Słupki i li-
nie ograniczają szerokość jezdni i po-
ruszanie się pojazdów obok siebie to 
dla wielu kierowców bardzo trudne 
zadanie. System LCD Matrix 84HD 
może pomóc w wykonaniu tego nie-
bezpiecznego manewru. Służy temu 
funkcja określania dostępnej szero-
kość jezdni (Lane Keeping Guidance). 
Analizator obrazu z kamery przed-
niej określa szerokość drogi przed po-
jazdem i porównuje te wielkości z rze-
czywistymi wymiarami samochodu. 
Jeżeli jest wystarczająco dużo miej-
sca, aby pojazd bezpiecznie pokonał 
widoczny odcinek, system oświet-
lenia wskazuje właściwy pas jezdni 

gwarantujący bezpieczne wykonanie 
przejazdu. Pas jezdni wyznaczony jest 
ciemnymi liniami (wygaszone części 
matryc każdego z refl ektorów). Jeże-
li kierowca, jadąc, utrzyma te ciemne 
linie między krawędziami drogi, prze-
jedzie bezpiecznie obok przeszkód. 
System oznakowania dogi pracuje 
w czasie rzeczywistym i każda zmia-
na szerokości dostępnego pasa ruchu 
natychmiast będzie widoczna dla kie-
rowcy jako zmiana w położeniu linii 
wskazujących prawidłowy przejazd.

Ochrona pieszych
Piesi poruszający się po poboczu 

drogi w terenie niezabudowanym 
mogą stwarzać niebezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Zwykle ich ubra-
nia mają ciemny kolor, co znacznie 
utrudnia i opóźnia zauważenie ich 

System LCD Matrix 84HD może obsługiwać zaawansowaną funkcję wykrywania pieszych 

(Pedestrian Identifi cation).

Lane Keeping Guidance to funkcja określająca bezpieczną szerokość drogi 

dla pojazdu.

Wizualizacja odległości od poprzedzającego pojazdu. 

Ź
ró

d
ło

: H
el

la

Ź
ró

d
ło

: H
el

la

Ź
ró

d
ło

: H
el

la



4/2020 · autoEXPERT 

TECHNIKA I SERWISOŚWIETLENIE 29

@CrossMedia

Więcej informacji na temat 
technologii oświetlenia ma-
trycowego znajdziesz po ze-
skanowaniu kodu QR.

INFO

Wskaźnik optymalnego toru jazdy: Ideal Path Guidance.

na drodze. Korzystanie z obowiązko-
wych w całej Europie odblasków też 
nie zawsze jest respektowane. System 
LCD Matrix 84HD może obsługiwać 
zaawansowaną funkcję wykrywania 
pieszych (Pedestrian Identifi cation). 
Analiza obrazu pozwala na określe-
nie miejsca, gdzie znajduje się pieszy 
i zmian jego położenia. Wykrycie pie-
szego (lub jakiegoś zwierzęcia o okre-
ślonej w oprogramowaniu wielkości) 
uruchamia funkcję. Matryce refl ek-
torów modyfi kują wiązkę kierowaną 
na drogę w taki sposób, aby pojawi-
ła się ciemna linia wskazująca prze-
szkodę. Dla kierowcy jest to sygnał 
do zwiększenia uwagi i dostosowania 
swojego zachowania do potencjalne-
go zagrożenia. System wykrywania 
pieszych czy zwierząt wymaga wypo-
sażenia pojazdu w dodatkowy czuj-

nik, jakim jest LiDar – laserowy sy-
stem określania położenia przeszkód 
przed pojazdem.

Wskaźnik optymalnego 
toru jazdy

System oświetlenia LCD Matrix 
84HD ma możliwość wskazywania 
optymalnego toru jazdy (Ideal Path 
Guidance). Optymalizacja jazdy jest 
zależna od wyboru kierowcy. Może to 
być linia najszybszego pokonywania 
zakrętów, linia optymalna ze względu 
na przyczepność w trudnych warun-
kach atmosferycznych czy linia jazdy 
komfortowej z ograniczonymi do mi-
nimum przechyłami nadwozia. Dzia-
łanie tej funkcji wymaga zainstalowa-
nia w pojeździe nawigacji satelitarnej 
z wysokiej jakości mapą opisującą dro-
gi. Korelacja obrazu z kamery z opisem 

drogi w nawigacji umożliwia wybór 
sposobu optymalizacji toru jazdy. Sy-
stem wskazuje kierowcy jasnymi zna-
kami na jezdni właściwą linię przejaz-
du. Działa w czasie rzeczywistym, co 
pozwala na dopasowanie wskazania 
toru jazdy do prędkości czy aktual-
nych warunków ruchu. Funkcja ta do-
stępna jest tylko, gdy pojazd porusza 
się w terenie niezabudowanym. Zna-
ki ograniczenia prędkości, najbliższe 
skrzyżowania, wykryty pojazd po-
przedzający lub nadjeżdżający wyłą-
czają działanie tego wskaźnika.

Bezpieczne omijanie przeszkód 
Bogate oprogramowanie systemu 

LCD Matrix 84HD może realizować 
funkcję bezpiecznego omijania prze-
szkód (Optical Safety Zone). Jest ona 
szczególnie przydatna w czasie jazdy 

Bezpieczne omijanie przeszkód: Optical Safety Zone oświetla przeszkody i wytycza 

bezpieczny tor jazdy.

nocnej, która zawsze wiąże się z ryzy-
kiem, że nie zostanie zachowana bez-
pieczna odległość od omijanej prze-
szkody. Gdy analizator obrazu i dane 
z systemu laserowej kontroli obszaru 
przed pojazdem wykrywają przeszko-
dę (w przykładzie jest to rowerzysta), 
system oświetlenia odpowiednim 
ukształtowaniem wiązki światła na 
jezdni informuje o tym kierowcę. We 
wskazanym przykładzie rowerzysta 
oznaczony jest jasnym polem, a bez-
pieczna odległość od niego zaznaczo-
na jest jasną linią. Wraz ze zbliża-
niem się do jadącego na rowerze linia 
ta może zmieniać swoje położenie za-
leżnie od tego, jak zachowuje się ro-
werzysta. Wskaźnik bezpiecznego 
omijania przeszkód działa, gdy po-
jazd porusza się w terenie niezabudo-
wanym. 

DIGITAL LIGHT SSL|HD

30 000 punktów świetlnych

We wrześniu 2019 roku OSRAM Opto Semiconductors zaprezen-

towało drugą generację hybrydowej diody LED Eviyos, która łą-

czy 25 600 indywidualnie sterowanych pikseli na powierzch-

ni 40 mm2. Teraz Hella przedstawiła matrycowy system LED 

„Digital Light SSL|HD” oferujący ponad 30 000 pikseli, z których 

każdy może być sterowany indywidualnie. Powinno to umożli-

wić wdrożenie nowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak op-

tyczne oznaczanie pasów ruchu i linii na drodze. Możliwe są 

również animacje powrotu i wychodzenia z domu (funkcja od-

prowadzania) oraz inne funkcje komunikacyjne. Zastosowanie 

pierwszego modułu o tak dużej liczbie elementów świetlnych 

w samochodzie europejskim zaplanowano na rok 2022.
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W 
segmencie oświetlenia 
dla branży automotive 
początkiem nowego po-
dejścia było wprowadze-

nie technologii HID – High Intensity 
Discharge. Tzw. ksenony – kiedyś do-
stępne jedynie dla wybranych – dziś 
spotykane są na każdym kroku. 

Po 2000 roku do branży automoti-
ve nieśmiało zaczęły wkraczać LED-y.
Dziś trudno znaleźć nowe auto bez 
lamp LED. Ksenony stosowane w re-
fl ektorach przednich zmieniły sposób, 
w jaki postrzegamy oświetlenie w sa-
mochodach. Z jednej strony zapewni-
ły wzrost poczucia bezpieczeństwa, a z 
drugiej zwiększyły rolę efektu wizual-
nego. Technologia LED poszła krok da-
lej: spotykamy tu zarówno bardzo za-
awansowane systemy refl ektorowe, 
które jeszcze lepiej niż ksenony do-
świetlają drogę, jak i systemy oświet-
lenia wewnętrznego wpływające na 
odczucia wizualne i komfort. Prym 
wiedzie Audi, które w 2010 r. jako 
pierwsze wyposażyło model A8 w pe-
łen pakiet oświetlenia LED. 

Jest rok 2020 – nadchodzi OLED. 
Organiczna Dioda Elektroluminescen-
cyjna nie jest, moim zdaniem, rewo-
lucją. Jest jednak kolejnym krokiem 
na drodze ewolucji oświetlenia. Więk-
szość z nas kojarzy technologię OLED 
z wyświetlaczami w telefonach albo te-

lewizorami. Największą różnicą mię-
dzy wyświetlaczem LED a OLED jest 
fakt, że OLED nie wymaga żadnego 
podświetlenia. Ten aspekt sprawia, 
że emitowane światło ma dużo lepszy 
kontrast, rozkłada się bardziej rów-
nomiernie, a do tego pozwala budo-
wać przeźroczyste ekrany w różnych 
kształtach. Tu dochodzimy do możli-
wości, jakie OLED oferuje w branży au-
tomotive. Technologia ta ma zastoso-
wanie przy produkcji refl ektorów oraz 
projektowaniu wnętrz. Warto wspo-

mnieć, że w branży motoryzacyjnej 
zaledwie kilka fi rm zajmuje się tym 
zagadnieniem. Należą do nich LG, OS-
RAM, Astron FIAMM czy Koito. 

Refl ektory
Z uwagi na ograniczenia techno-

logiczne obecnie technologię OLED 
stosuje się jedynie w refl ektorach tyl-
nych. Absolutnym liderem branży 
jest tu Audi, które w modelach takich 
jak A8, TT RS czy A7 korzysta z do-
brodziejstw tej technologii. BMW we 

Tomasz Barczyk 

CEO w fi rmie M-TECH

Ilustracja 1. Tylne 

oświetlenie 

w technologii OLED. 

Dzięki praktycznie 

dowolnej możliwości 

kształtowania 

elementów 

emitujących światło 

możliwe stało się 

projektowanie 

odważnych kształtów.

ROZWÓJ TECHNOLOGII

Organiczne LED-y
Lata 90. XX w. to początek nowej ery w dziejach europejskiej motoryzacji. 
Upadek żelaznej kurtyny, stabilizacja sytuacji politycznej w wielu krajach 
oraz globalna, sukcesywna poprawa sytuacji ekonomicznej spowodowały, 
że międzynarodowe koncerny zaczęły wprowadzać na rynek rewolucyjne 
rozwiązania. Dziś większość technologii, które w tamtych czasach wydawały 
się czymś nieosiągalnym dla mas, jest dostępna w życiu codziennym.
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Ilustracja 2. Tylna lampa Mercedesa klasy S z 2018 roku posiada 33 niezależnie sterowane 

elementy świetlne wykonane w technologii OLED.
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Ilustracja 3. Budowa 

elementu emitującego 

wykonanego 

w technologii OLED.

Ź
ró

d
ło

: H
o

w
St

u
ff 

W
o

rk
s

STRUKTURA  DIODY OLED

katoda

warstwa emisyjna  
(związki organiczne 

lub polimery)

warstwa 
przewodząca 

(związki organiczne 
lub polimery)

anoda

podłoże



4/2020 · autoEXPERT 

TECHNIKA I SERWISOŚWIETLENIE 31

współpracy z fi rmą OSRAM przygoto-
wało ciekawe oświetlenie dla niszowe-
go BMW M4 GTS.

Równomierność światła emitowa-
nego na całej powierzchni refl ektora, 
szczególnie w przypadku koloru czer-
wonego, ma kolosalne znaczenie. Dla-
tego jadąc za samochodem wyposażo-
nym w OLED-y, mamy wrażenie, że 
jego światła lśnią zdecydowanie bar-
dziej niż we wszystkich innych pojaz-
dach, za którymi jechaliśmy. 

Trochę technologii
OLED pozwala budować przezro-

czyste tylne refl ektory o idealnym 
kontraście w technologii 3D. Prob-
lemem jest niska luminancja. Jesz-
cze niedawno OLED-y montowane 
jako światło tylne z trudem osiągały 
2000 cd/m2 wymagane według norm 
ECE do homologacji refl ektora tylne-
go. Dla porównania w pozycji STOP 
norma wynosi ok. 20 000 cd/m2. Cen-
tralnie montowane światło stopu sta-
nowi zaś 600% obecnego standardu 
(12 000 cd/m2). Problematyczne – jeśli 
w ogóle możliwe – jest więc stworzenie 
pełnego refl ektora tylnego OLED, a co 
dopiero świateł mijania. 

Żywotność
Żywotność paneli OLED w warun-

kach laboratoryjnych nie przekracza 
50 000 h. Dla porównania diody LED 
– nawet te znacznie tańsze – osiągają 
żywotność 100 000 h.

Design
Refl ektory OLED możemy zapro-

jektować w technologii 2D i 3D. Tech-
nologia 2D wymaga nałożenia diody 
OLED na moduł oraz wsparcia stan-
dardową technologią LED. Zabieg ten 
jest miły dla oka, aczkolwiek praw-
dziwa rewelacja widoczna jest dopie-
ro w refl ektorach OLED produkowa-
nych w 3D. Tu pojawia się problem: 
jak połączyć wizjonerów tworzących 
samochody koncepcyjne oraz rynek 
masowy. Podstawową trudnością jest 
praktycznie brak możliwości wypro-
dukowania pełnego refl ektora OLED 
spełniającego wszystkie normy ECE. 
Trwają prace nad tym, aby ten prob-
lem rozwiązać. Zakładając, że się 
to uda, napotykamy drugi problem, 
a mianowicie brak software’u do sy-
mulacji. Bez odpowiedniego oprogra-
mowania żaden koncern nie da swoim 
projektantom pieniędzy na budowę 
refl ektorów metodą „na chybił trafi ł”. 
Ryzyko niespełnienia norm ECE przy 
homologacji pojazdu jest zbyt duże. 

Rozwarstwienie 
W refl ektorach 2D problem rozwar-

stwienia OLED-a jest niewielki. Przy 

projektowaniu spektakularnych re-
fl ektorów w 3D trzeba wziąć pod uwa-
gę możliwość rozwarstwienia OLED-a 
w trakcie użytkowania w ciężkich wa-
runkach, a o te w branży automotive 
nietrudno.

Refl eksje 
Przy zaokrąglonych kształtach na 

krańcach refl ektora mogą pojawić się re-
fl eksje zaburzające optykę i efekt wizu-
alny całego refl ektora. OLED cechuje się 
doskonałą jednorodnością światła, więc 
każda skaza na perfekcyjnej powierzch-
ni dla klienta płacącego ćwierć milio-
na euro za pojazd jest nie do przyjęcia. 

Powyższe kwestie, jeśli zostaną roz-
wiązane, sprawią, że z przytupem wej-
dziemy w nową erę w stylistyce tyl-
nych części pojazdów. Celowo skupiam 
się tu na refl ektorach tylnych, bo jako 
wielki entuzjasta wszelkich nowinek 
oświetleniowych wiem, że fi zyki i kal-
kulacji fi nansowej nie oszukam. Naj-
nowsze refl ektory przednie w techno-
logii laserowej są za dobre i za tanie 
w stosunku do OLED-ów. Oświetlenie 
wewnętrzne pojazdu już jakieś szan-
se ma. Może w przyszłości pojawią się 
przezroczyste OLED-owe dachy? Jeśli 
chodzi o standardowe oświetlenie ka-
biny, zgadzam się tu z prezesem fi rmy 
OSRAM – dr. Olafem Berlienem, który 
już w 2016 r. wątpił w biznesową logikę 
OLED w zastosowaniach typu General 
Lighting. Oświetlenie wewnętrzne po-
jazdów jest pochodną oświetlenia ogól-
nego. Jak pokazuje udział technologii 
OLED w rynku oświetlenia ogólnego 
w roku 2020, miał rację. 

Przyszłość technologii 
w branży automotive? 
Jednym z kluczowych ich zastoso-

wań będą na pewno wyświetlacze do 
kokpitów. Pierwsze 8-calowe ekrany 
w technologii Passive Matrix (PMO-
LED) pojawiły już 10 lat temu w Le-

xusie RX. Obecnie wiele koncernów 
startuje z produkcją samochodów 
z najnowszą odsłoną wyświetlacza 
pOLED – Cadillac Escalade 2021 ma 
aż 38 cali przekątnej. 

W refl ektorach przednich miejsca 
na tę technologię nie ma. We wnętrzu 
mamy tanie, miłe dla oka rozwią-
zania w oparciu o tradycyjne LED-
y. Zostają refl ektory tylne. Cieka-
we projekty w 2D można policzyć na 
palcach. Realizacji 3D na rynek ma-
sowy, póki co, nie doczekaliśmy się. 
Czy koncerny z branży automotive 
będą kontynuować prace nad tą tech-
nologią? Najprawdopodobniej w obli-
czu nadchodzącego kryzysu w branży 
należy w ten scenariusz niestety po-
wątpiewać. A szkoda, bo nasze samo-
chody mogłyby nabrać zupełnie in-
nego wyrazu. 

@CrossMedia

Więcej informacji o oświetle-
niu LED znajdziesz po zeska-
nowaniu kodu QR.

INFO

Ilustracja 4. Panel wykonany w technologii 

organicznej może być praktycznie dowolnie 

kształtowany. Jego wygięcie nie powoduje 

uszkodzenia.

Ilustracja 5. Aż 38 cali liczy przekątna zakrzywionego wyświetlacza 

wykonanego w technologii pOLED, na który składają się takie elementy jak 

wyświetlacz 7,2’’ dla kierowcy, ekran o przekątnej 14,2’’ za kierownicą i ekran 

o proporcjach 16/9 w części środkowej. Ekran w technologii pOLED oferuje 

rozdzielczość dwa razy większą niż ta, którą charakteryzują się wyświetlacze 

4K, doskonałą głębię czerni i największą liczbę wyświetlanych kolorów wśród 

wyświetlaczy stosowanych w motoryzacji.
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W 
porównaniu z tradycyj-
nym oświetleniem ża-
rowym retrofi ty LED 
wyróżniają się dłuższą 

trwałością oraz wyższą efektywnoś-
cią energetyczną. Dzięki możliwo-
ści uzyskania dowolnej temperatury 
barwowej, m.in. bardzo chłodnego, 
białego światła, znacząco poprawia 
się widoczność na drodze, a tym sa-
mym i bezpieczeństwo. Stąd też, 
mimo braku regulacji pozwalają-
cych na dopuszczenie do użytku na 

drogach publicznych, wyraźnie daje 
się zauważyć wzrost zainteresowa-
nia produktami tego typu. Niestety 
spora część lamp nie powinna w ogó-
le znaleźć się w sprzedaży, bo może 
stwarzać zagrożenie na drodze. 

To, że dane źródło światła uzyska-
ło homologację, oznacza, że zastoso-
wanie go w każdym refl ektorze przy-
stosowanym do pracy z danym typem, 
np. żarówką H4 czy H7, pozwoli uzy-
skać rozsył światła zgodny z wyma-
ganiami określonymi w normach 

ECE. Chodzi między innymi o precy-
zyjne dopasowanie źródła światła do 
układu optycznego w danym refl ek-
torze. Każda, nawet minimalna od-
chyłka żarnika może wpłynąć na to, 
co zobaczymy na powierzchni drogi. 
Ponieważ budowa źródła LED zna-
cząco odbiega od konstrukcji źród-
ła halogenowego, nie istnieje moż-
liwość dokonania homologacji tych 
produktów w oparciu o obecne re-
gulacje. Opracowanie nowych prze-
pisów dopasowujących możliwości 
LED do poszczególnych układów op-
tycznych refl ektorów dostępnych na 
rynku jest bardzo trudnym i długo-
trwałym procesem. Tym bardziej, je-
śli ma być zachowany bardzo wysoki 
poziom jakości, zapewniany obecnie 
przez źródła halogenowe. 

W zmianę przepisów dotyczących 
homologacji są zaangażowane róż-
ne jednostki, w tym także producenci 
oświetlenia – zarówno źródeł światła, 
jak i kompletnych rozwiązań oświet-
leniowych (np. refl ektorów). Są to z re-
guły konsultacje nie tylko techniczne, 
lecz także i społeczne. Firma OSRAM, 
będąc członkiem grupy roboczej ONZ 
ds. oświetlenia i lamp sygnałowych 
(GRE), ściśle współpracuje z organi-
zacjami rządowymi i pozarządowy-
mi. Kooperując z niemieckim ADAC 
oraz organizacją certyfi kującą TÜV, 
wdrożyła program rozpowszechnia-
nia obiektywnej informacji na temat 
zalet zamienników LED w stosunku 
do tradycyjnych źródeł. OSRAM sta-
ra się również uzyskać zgodę na po-
ziomie krajowym w Niemczech za po-
średnictwem organu regulacyjnego 
KBA (Kraftfahrtbundesamt). Podob-
ne rozmowy trwają także w innych 
krajach.

Brak standardów powoduje, że 
na rynku oświetleniowym możemy 
znaleźć zarówno produkty, które 
zostały zaprojektowane z dbałością 

Magdalena Bogusz 

Head of MarCom 

EE & MEA Automotive 

w fi rmie OSRAM Sp. z o.o.
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LED-owe zamienniki żarówek
– popularne i wciąż nielegalne
Retrofi ty LED stały się w ciągu ostatnich lat bardzo popularne z racji 
wyjątkowej wydajności, długiej trwałości i nowoczesnej, chłodnej barwy 
światła. Niestety do dziś europejskie przepisy nie zezwalają na ich 
zastosowanie na zewnątrz pojazdu. Jak przebiegają prace nad legalizacją 
i kiedy możemy się jej spodziewać?
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o jak najwyższą jakość i prawidło-
wą współpracę z układem optycz-
nym, jak i takie, w których jedynym 
elementem pasującym do reflektora 
jest trzonek. Jest to skrajnie niebez-
pieczne, bo niewłaściwa konstruk-
cja lampy niesie ryzyko bardzo wy-
sokiej luminancji (tzn. jaskrawości 
powierzchni świecącej), co może po-
wodować oślepianie innych kierow-
ców. Trzeba mieć też na uwadze, że 
dzisiejsze lampy LED są większe niż 
żarówki halogenowe. Jest to podyk-
towane koniecznością wyposażenia 
ich w specjalne elementy odprowa-
dzające ciepło (tzw. radiatory). Dla-
tego też nie wszystkie retrofity pa-
sują do poszczególnych reflektorów. 
Na rynku znajdziemy też sporo pro-
duktów, których radiator został 
zminimalizowany, tak aby lampa 

rozmiarem była jak najbardziej zbli-
żona do żarówki, którą ma zastąpić. 
Jest to niestety zabieg estetyczny, 
który w dłuższym okresie odbija się 
na trwałości źródła światła. LED-y 
są bowiem wrażliwe na wysoką tem-

peraturę, a zbyt mały radiator nie 
zapewnia właściwego odprowadze-
nia ciepła. Bardzo mocno rozgrzane 
źródło światła może także powodo-
wać uszkodzenie samego reflekto-
ra. Do rozróżnienia produktów ni-
skiej i akceptowalnej jakości bardzo 
istotne jest wprowadzenie regulacji 
ECE. Gdy takie przepisy powstaną, 
konieczny będzie odpowiedni nad-
zór, który pozwoli w prosty sposób 
wyselekcjonować produkty spełnia-
jące wszystkie wymagania. 

Oczywiście obecnie zastosowa-
nie takich produktów (w oświetle-
niu zewnętrznym) jest możliwe jedy-
nie w warunkach off -road. Klientom 
pozostaje więc czekać i mieć nadzie-
ję na szybkie wdrożenie przepisów, by 
w pełni legalnie móc korzystać z zalet, 
jakie daje technologia LED.  

@CrossMedia

Więcej informacji technicznych 
o technologii LED znajdziesz po 
zeskanowaniu kodu QR.

INFO

WARTO WIEDZIEĆ

Jak dobrać retrofi t

Firma OSRAM dąży do spełnienia obecnych wymagań dotyczą-

cych źródeł halogenowych i wszystkie swoje produkty LED pod-

daje wymagającym testom, które sprawdzają, czy dany produkt 

można bezpiecznie zastosować w samochodach. W ofercie za-

mienników diodowych dla zewnętrznych żarówek halogeno-

wych dostępne są obecnie lampy LEDriving HL (zamienniki ża-

rówek H4, H7, HB4, H11) oraz przeciwmgłowe LEDriving FL (za-

stępujące typy H8, H11, H16 i H10). Dla klientów dostępne są tak-

że specjalne narzędzia ułatwiające weryfi kację, czy dany retrofi t 

będzie kompatybilny z refl ektorem. Jedną z możliwości jest ze-

skanowanie kodu QR z opakowania i wyszukanie posiadanego 

auta na liście. Przy każdym modelu znajduje się opis informują-

cy, czy dana lampa nadaje się do łatwej wymiany (plug & play), 

czy wymaga dodatkowych akcesoriów lub też w ogóle nie pasu-

je do refl ektora. Drugim sposobem jest wejście na stronę www.

osram.com/ledcheck, wyszukanie marki oraz modelu i sprawdze-

nie kompatybilności.
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Globalizacja współczesnego prze-mysłu motoryzacyjnego sprawiła, że kiedy epidemia Covid-19 wybu-chła w Wuhan i zaczęła się roz-przestrzeniać na całe Chiny, a na-stępnie m.in. na Japonię oraz Koreę Płd., skutkiem ubocznym było za-mknięcie fabryk samochodów tak-że w Europie oraz Stanach Zjed-

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Jakie zmiany czekają branżę 
części samochodowych?
Coraz częściej można usłyszeć głosy, że świat po pandemii Covid-19 nie będzie już taki sam. Z całą pewnością koronawirus ma olbrzymi 

wpływ na wiele sfer naszego życia, w tym na zdecydowaną większość sektorów przemysłowych i usługowych. Nie inaczej jest i z branżą czę-

ści zamiennych dla motoryzacji, która boryka się z poważnymi problemami. Nie tylko jednak globalna epidemia będzie zmieniać tę branżę 

– również zachodzące od pewnego już czasu globalne trendy będą motorem napędowym dalszych zmian.

KATALOG POD PATRONATEM CZASOPISMA „autoEXPERT”

BRANŻA MOTORYZACYJNA
(WIOSNA 2020)
PRZEGLĄD NOWOŚCI I OFERT FIRM

WWW.AUTOEXPERT.PL

noczonych. A to przełożyło się na przestoje w lokalnych zakładach produkujących części na pierwszy montaż.Mało kto jednak jeszcze dwa miesiące temu spodziewał się, że epidemia w Chinach będzie sta-nowiła dopiero preludium do dal-szych problemów. Dziś sektor au-

tomotive (podobnie jak większość innych segmentów rynku) bory-ka się z największym chyba kry-zysem od co najmniej kilku dekad. Wielu małych producentów czę-ści i komponentów motoryzacyj-nych na skutek kryzysu może nie przetrwać na rynku i na nowo bę-dzie trzeba budować skompliko-

wane łańcuchy dostaw. Jak wyni-ka z badania przeprowadzonego przez SDCM wśród polskich irm produkcyjnych, obecnie 28,6% za-kłada bardzo duży spadek popy-tu w najbliższych miesiącach, zaś 47,6% przedsiębiorców jest zda-nia, że spadki będą znaczące. Ła-two więc policzyć, że ponad trzy czwarte przedsiębiorstw produk-cyjnych z sektora automotive już teraz zakłada poważne problemy. Faktyczne straty są jednak dziś bardzo trudne do oszacowania.
Po części zamienne 
do InternetuJednym z następstw pandemii bę-dzie także dynamiczny rozwój usług e-commerce i dalszy wzrost ich udziału w łącznej sprzedaży. Producenci, którzy po macosze-mu traktowali ten kanał dystrybu-cji części i akcesoriów, teraz mu-szą szybko nadrabiać ewentualne zaległości, jeśli chcą liczyć się na rynku. Z drugiej strony poczynio-ne dziś inwestycje w rozwój e-han-dlu z całą pewnością zaprocentują także po zakończeniu epidemii.Dziś z zakupów w sieci korzysta-ją zarówno osoby prywatne do-konujące samodzielnych napraw, ulepszające swoje auto bądź uda-jące się z zakupionymi częściami do serwisów, jak i warsztaty sa-mochodowe. Praktycznie wszyst-kie niezbędne części, o jakich 

Ź
ró

d
ło

: R
av

en
 M

ed
ia

 –
 M

ac
ie

j B
lu

m



Rynek części zamiennych  35

BRANŻA MOTORYZACYJNA (WIOSNA 2020)   

można pomyśleć w kontekście na-prawy samochodu, można dziś do-stać w sklepach internetowych. W przypadku klientów indywidu-alnych sporą część zakupów sta-nowią także różnego rodzaju ak-cesoria samochodowe. Jeśli jednak mowa o typowych częściach za-miennych czy płynach eksploata-cyjnych, to takie osoby najczęściej nabywają podstawowe elemen-ty, których montaż czy wymiana nie stanowi większego problemu. Najczęściej są to żarówki, różne-go rodzaju iltry oraz oleje, nieco rzadziej – elementy układu hamul-cowego oraz zawieszenia, a także osprzęt silnika. W przypadku, gdy klientem jest warsztat samocho-dowy, asortyment ten jest znacz-nie szerszy i obejmuje również podzespoły wymagające więk-szych umiejętności czy dodatko-wego sprzętu montażowego. 
Hybrydy i elektryki, czyli inne 
części poszukiwaneRynek pojazdów hybrydowych i elektrycznych, choć wciąż jeszcze stosunkowo niewielki, szybko się rozwija. Już teraz samochody z na-pędem elektrycznym i hybrydo-wym stają się coraz powszechniej-sze na rynku wtórnym, tra iając z autoryzowanego serwisu do nie-zależnych warsztatów samocho-dowych. Tak jak pojazdy zasilane silnikami spalinowymi, hybrydy i elektryki również poddawane są cyklicznym badaniom technicz-nym czy usługom serwisowym. W ich przypadku zmianie może ulec jednak struktura najczęściej wymienianych części – z tej pro-stej przyczyny, że nie posiadają one 

niektórych podzespołów wystę-pujących w autach z napędem spa-linowym, a inne są eksploatowane z mniejszą intensywnością. Stwa-rza to ogromną szansę dla rynku części zamiennych, ale, co istotne, tylko te warsztaty, które zainwe-stowały w niezbędny sprzęt oraz wiedzę, będą w stanie bezpiecznie obsługiwać te pojazdy.Widoczny wzrost zainteresowa-nia autami z alternatywnymi na-pędami następuje przede wszyst-kim kosztem spadającego udziału w rynku aut z silnikiem wysoko-prężnym. Trend ten do nas może dotrzeć jednak z pewnym opóź-nieniem, a na razie niewykluczony jest wzrost popytu na części i pod-zespoły do silników Diesla. Wpro-wadzane np. w Niemczech zakazy wjazdu do miast samochodów na-pędzanych jednostkami wysoko-prężnymi są przyczyną szybsze-go rozstawania się z nimi przez Niemców. Auta te nie tra iają jed-nak do utylizacji, lecz najczęściej są wywożone do mniej zamożnych państw, w tym także do Polski. A to z pewnością przełoży się na zwiększony popyt na podzespoły do silników wysokoprężnych.
Coraz powszechniejsza 
elektronikaMotoryzacja od lat była jedną z tych dziedzin, które dominowały pod względem nowinek technologicz-nych. Obecnie jednak technologie w branży motoryzacyjnej rozwi-jają się szybciej niż kiedykolwiek. Dzieje się tak, gdyż liczba elemen-tów elektronicznych montowa-nych w pojazdach stale rośnie. Już teraz do warsztatów tra iają sa-

mochody wyposażone w ponad 50 komputerów. Staną się one jeszcze bardziej popularne wskutek wpro-wadzanych zmian w ustawodaw-stwie, rosnącego popytu na pojaz-dy wyposażone w większą liczbę połączonych systemów oraz coraz większego zainteresowania taki-mi rozwiązaniami jak hybrydyza-cja oraz aktywne bezpieczeństwo.W efekcie tych zmian typowo me-chaniczne elementy pojazdu, takie jak układ paliwowy, klimatyzacja, a nawet układ hamulcowy, są kontro-lowane przez elektroniczny system sterowania. Z jednej strony stwarza to spore wyzwanie dla warsztatów, które muszą zainwestować w nie-zbędne wyposażenie do napraw bar-dziej skomplikowanych technolo-gicznie pojazdów oraz odpowiednio przeszkolić mechaników. Z drugiej jednak strony jest to jednocześnie spora szansa rozwoju dla tych war-sztatów, które zaoferują szerszy za-kres oferowanych usług.Coraz większy wpływ na bran-żę motoryzacyjną i rynek czę-

ści zamiennych wywiera także ekologia oraz coraz bardziej re-strykcyjne normy emisji zanie-czyszczeń. Najlepszym tego przy-kładem, obserwowanym już na rynku na masową skalę może być tzw. downsizing, czyli zmniejsza-nie pojemności skokowej silników i towarzyszące temu zjawisku do-kładanie turbodoładowania, po-dyktowane chęcią ogranicze-nia emisji szkodliwych spalin do atmosfery. W Polsce obserwujemy od pew-nego czasu dosyć zrównoważony rozwój rynku części zamiennych. Rosnąca systematycznie liczba no-wych samochodów na rynku prze-kłada się na wzrost popularności nowych części zamiennych. Z ko-lei stale utrzymujący się wysoki popyt na samochody z drugiej ręki sprawia, że polski rynek części musi zapewnić także odpowied-nią podaż komponentów dla wie-kowych pojazdów, które tra iają do Polski z zagranicy. 
Wojciech Traczyk

W ostatnim czasie na rynku polskim pojawił się nowy produkt do odstraszania 
kun marki STOP&GO. Produkt cechuje się wysoką skutecznością oraz łatwością ob-
sługi. Jego podstawową zaletą jest brak konieczności montażu: odstraszacz zapa-
chowy należy zawiesić w komorze silnika. Koncentrat zapachowy 
na bazie tłuszczu zwierzęcego wydziela zapach odbierany przez 
kuny jako „niebezpieczny wróg”. Duży zasobnik z ulatniającym się 
zapachem zapewnia intensywne działanie (skuteczność przez co 
najmniej 6 miesięcy). Etykieta z datą ważności ułatwia kontrolo-
wanie skuteczności. Produkt można przechowywać przez ok. 3 lata 
w nieotwartym opakowaniu.

Radosław Rokosz

International Business Sales, Norbert Schaub GmbH

Nasza oferta samoobsługowych odkurzaczy parowych skierowana jest zarówno 
do właścicieli myjni samoobsługowych, stacji benzynowych oraz właścicieli tere-
nów przy centrach handlowych, jak również do inwestorów indywidualnych pla-
nujących bezpiecznie ulokować kapitał w pasywnym źródle dochodu. W tym roku 
do naszego portfolio samoobsługowych wielofunkcyjnych odkurzaczy parowych 
wprowadziliśmy czwarty model maszyny – Self-Service L. Urządzenie zaprojek-
towano głównie z myślą o kompleksach motoryzacyjnych z warsztatami, stacja-
mi kontroli pojazdów czy myjniami samoobsługowymi, jako możliwość uzyskania 
ekstrazysku z dodatkowych usług. Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli 
odkurzaczy parowych z serii Self-Service podstawową funkcją urządzenia jest pa-
rowe pranie i dezynfekcja tapicerki z szybkim czasem schnięcia i możliwością apli-
kowania detergentu. Drugą funkcją jest lanca z parą przeznaczona do czyszcze-
nia elementów pojazdów, takich jak felgi, progi, szyby czy lusterka samochodowe, 
a także do gruntownego mycia motorów, skuterów czy rowerów. Taki odkurzacz 
parowy stwarza doskonałe warunki do krzyżowego promowania usług. Każdemu 
klientowi można zaoferować naprawę samochodu, przegląd rejestracyjny oraz 
usługi związane z czyszczeniem i dezynfekcją samochodu lub motoru. Umożliwia 
to wzrost i stabilizację przychodów, a tym samym długookreso-
wo umacnia pozycję irmy. Usługa czyszczenia i dezynfekcji wnę-
trza pojazdu cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem, zarówno 
wśród klientów prywatnych jak i taksówkarzy, kierowców trans-
portu zbiorowego i ciężarówek. Coraz więcej osób zdaje sobie spra-
wę, że dezynfekcja nie jest tylko dodatkową usługą, ale prawdzi-
wą koniecznością. Samoobsługowe odkurzacze parowe Self-Service 
idealnie wpisują się w ten trend.

Adam Szarwiło

Krajowy kierownik sprzedaży, Green Steam

Ź
ró

d
ło

: R
av

en
 M

ed
ia

 –
 M

ac
ie

j B
lu

m



  BRANŻA MOTORYZACYJNA (WIOSNA 2020)

36 Wyróżnienia targowe

Tegoroczna edycja Targów Techniki Motoryzacyjnej została przełożona na czerwiec 

ze względu na zagrożenie koronawirusem i alert epidemiologiczny. Ale niezależnie 

od ogólnej sytuacji w kraju i na świecie rozpatrzono zgłoszenia do nagrody Złoty Me-

dal MTP – TTM 2020.

ZŁOTY MEDAL MTP

Wyróżnienia 
przyznane

O nagrodę Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie ubiega się niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią re-gulaminowe kryteria i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. Przed tegoroczną edycją Targów Techniki Motoryzacyjnej wyłoniono laureatów wśród dostawców sprzętu i wyposażenia warsztatowego oraz wśród dostawców części i akcesoriów motoryzacyjnych. Przedstawiamy 28 produktów uhonorowanych Złotym Medalem MTP – TTM 2020. 
BOSCH ACS 863 – urządzenie do obsługi klimatyzacji z czynnikiem R1234yf. Cechy charakterystyczne to: 7-calowy monitor na obracanej konsoli, wbudowany tester czynnika, gra iczny interfejs, hermetyczne zbiorniki, sprawdzenie szczelności w nadciśnieniu, automatyczne wypłukiwanie nieskondensowanych gazów, automatyczny system badania szczelności gazem N2H2/N2 (opcja: należy dokupić odpowiedni zestaw), tryb automatyczny oraz ręczny, szybkie od-zyskiwanie czynnika oraz precyzyjne napełnianie, ułatwiony serwis, możliwość podłączenia do sieci Bosch Connected Repair CoRe, aplikacja mobilna na smartfon do kontroli stanu pracy urządzenia w cza-sie rzeczywistym. Ź
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Myjka Kärcher HD 4/11 C Bp Pack to pierwsze profesjonalne aku-mulatorowe urządzenie wysokociśnieniowe, które umożliwia nieza-leżną od źródła zasila-nia pracę. Po podłączeniu węża ssącego możliwa jest nawet praca całkowi-cie niezależna od źródła wody. Jest to idealne roz-wiązanie do prac porząd-kowych w gminach, ar-chitekturze krajobrazu i leśnictwie.
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Bezdotykowe urządzenie CEMB ARGOS zgłoszone przez irmę Italcom to innowacyjne urządzenie do pomiaru i regulacji para-metrów geometrii kół i osi pojazdów o DMC do 3,5 t. Pomiary od-bywają bezdotykowo i nie wymagają montażu żadnych elementów na ko-łach ani też przetoczenia pojazdu. Po-nadto urządzenie umożliwia regula-cję zmierzonych parametrów. Oferuje 5-sekundowy pomiar zbieżności i po-chylenia wszystkich kół w tym samym czasie bez opuszczania pojazdu przez kierowcę. Ź
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Opóźnieniomierz UNIMETAL BMD-400 do kontroli działania ha-mulców pojazdów to profesjonalny, uniwersalny wielofunkcyjny przy-rząd do badania układów hamulcowych. Dzięki najnowszym technologiom pomiaru, przetwarzania danych i komunikacji uzyska-no wiele funkcji w jednym przyrządzie, mi-nimalizując przy tym czas badania pojazdu. BMD-400 jest kompatybilny z liniami UNILI-NE QUANTUM, nie wymaga powielania przy-rządów, automatyzuje i usprawnia przebieg badań oraz stanowi awaryjne sterowanie li-niami. Sprawdza się także jako samodzielny opóźnieniomierz dla SKP (cert. ITS). Ź
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BOSCH DAS 3000 S20 – zestaw do ustawiania i kalibracji przednich radarów oraz kamer systemów ADAS. Sterowanie procesem kalibracji odbywa się przy wykorzystaniu oprogramowania Bosch ESI[tronic] 2.0. Urządzenie dostarczane jest z wózkiem i bel-kami pomiarowymi. W zestawie jest też duża półka na komputer diagnostyczny. Tablica dla samochodów VW posiada lustro do ustawia-nia radaru. Do wyznaczania osi geometrycz-nej służy zestaw kamer w belce. W zestawie jest też przyrząd do pomiaru odległości (słu-pek z panelem referencyjnym), zestaw uniwer-salnych zacisków na koło z tablicą oraz pakiet oprogramowania ADAS Ź
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MAHLE ArcticPRO® ACX to urządzenia do serwisu klimatyzacji we wszystkich typach pojazdów, także hybrydowych i elektrycznych.  Sta-cje korzystają z opracowanej przez Mahle technolo-gii E3®: E3 Fill – skuteczność nawet przy niskiej tem-peraturze otoczenia, E3 Pump – do 10 razy dłuższy czas pracy bez wymiany oleju w porównaniu z inny-mi urządzeniami tego typu oraz E3 Connect, który odzyskuje do 100% czynnika z przewodów i szybko-złączek. Nowoczesne standardy łączności Bluetooth i Wi-Fi zapewniają integrację stacji z urządzeniami mobilnymi (zdalny odczyt parametrów pracy urzą-dzenia), korzystanie z drukarek w sieci lokalnej, zdal-ną diagnostykę i aktualizacje online. Ź
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Integra Car 7.6 (edycja 2020) to dedykowane oprogramowanie klasy ERP do obsługi irm z branży motoryzacyjnej. Dzięki innowa-cyjnym i praktycznym funkcjom program znacznie usprawnia orga-nizację pracy serwisu, a także po-zwala znacząco zwiększyć przy-chody z prowadzonej działalności. Budowa systemu jest modułowa i pozwala dostosować program do indywidualnych wymagań i specy-iki pracy irmy. Ź
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Mobilna Stacja Diagnostyczna CERTUS to specjalistyczna wersja CERTUSA zabudowana w automatycznie rozkładanym kontenerze. De-dykowaną dla służb rządowych, autonomiczną i mobilną stację kontro-li można wykorzystać praktycznie wszędzie. Kontener przewożony jest przez przystosowany do tego sa-mochód ciężarowy. Przygotowa-nie MSD do pracy trwa 15 minut. Stacja umożliwia badanie nie-mal wszystkich typów pojazdów poruszających się pod drogach publicznych. Ź
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Mobilne linie naposadzkowe UNILINE QUANTUM MOBILE to zintegrowany system do pełnej diagnostyki pojazdów osobowych i ciężarowych. Nie wymaga instalacji w fundamentach i ma wszyst-kie funkcje diagnostyczne. Jest idealny dla irm i instytucji wykonujących ze-wnętrzne przeglądy techniczne pojaz-dów. Dowolna kon iguracja urządzeń, w tym: urządzenia rolkowe do badania hamulców, tester zawieszenia, szarpak, płyta zbieżności, analizator spalin, dy-momierz, tester świateł i hałasomierz. Ź
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WERTHER International MUNSTER 9004 3D HIBRID to przy-rząd do pomiaru i regulacji geometrii zawieszenia i osi w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych, naczepach, autobusach i maszy-nach roboczych. Umożliwia dokładny i szybki pomiar 32 parametrów metodą przetwarzania obrazu 3D z 4 ka-mer wideo. Jest dostosowany do stanowisk przejazdowych i przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych przy mini-malnym zapotrzebowaniu na czynności konserwacyjno-obsługowe. Przy umowie serwisowej gwarancja wydłużona do 96 Ź
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Myjnia bezdotykowa Euro-Ekol DOUBLE ECO. Technologia DO-UBLE ECO zastosowana w myjniach bezdotykowych Euro-Ekol to wymierna oszczędność dla inwestora oraz dbałość o ekologię i środowisko na-turalne. Decydując się na technologię Euro-Ekol, inwe-stor zarabia pieniądze oraz chroni środowisko.
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Podnośnik dwukolumnowy 
MAHA MA STAR jest produk-tem wyposażonym w najnowo-cześniejsze rozwiązania, niesto-sowane dotychczas przy produkcji tego typu urządzeń. Zastosowa-ne innowacje mają na celu prze-dłużenie „żywotności” produktu, a przede wszystkim komfort i bez-pieczeństwo użytkowania.
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CUB TPMS Sensor AID 4.0 poza diagnozowaniem i programowa-niem czujników mierzy głębokości bieżnika opon w trzech strefach. Dane pomiarowe zapisywane są w pamięci (do 100 kompletów kół) lub plikach. Aby przyporządkować opony do auta, wystarczy zeskano-wać kod kreskowy numeru VIN pojazdu (moż-liwa identy ikacja na podstawie NIP). Komplet danych uzupełnią oznaczenia DOT. Wbudowa-ny aparat pozwala na wykonanie fotogra ii sta-nu opon. Programator jest pyłoszczelny, wypo-sażony w kolorowy wyświetlacz 3,5”, Wi-Fi oraz Bluetooth, które upraszczają aktualizację, łącz-ność z OBDII czy zgrywanie danych. Ź
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TEXA RCCS 2 jest kompletnym i profesjo-nalnym zestawem do kalibracji kamer i rada-rów w zaawansowanych systemach wsparcia kierowcy (ADAS) będących wyposażeniem co-raz większej liczby nowoczesnych pojazdów. Dzięki RCCS 2 istnieje możliwość przywraca-nia pełnej sprawności systemów ADAS reali-zujących takie funkcje jak: Tempomat Adap-tacyjny, Asystent Pasa Ruchu, Monitorowanie Martwego Pola, Ostrzeżenie o kolizji, Asystent Parkowania, Rozpoznawanie Znaków Drogo-wych, Night Vision, Widok 360 i inne. Ź
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Przyrząd do kontroli geometrii kół, usta-wienia kół i osi pojazdów GeoHybrid 70 to urządzenie dedykowane przede wszyst-kim urzędowym stacjom kontroli pojazdów, dla których posiadanie przez przyrząd cer-ty ikatu zgodności ITS-u jest koniecznym warunkiem zakupu.

Ź
ró

d
ło

: P
R

EC
Y

Z
JA

-T
EC

H
N

IK

Seria lamp zespolonych tylnych WAŚ W208, W209, W210. Firma WAŚ jako pierwsza w Polsce i na świecie dostarcza serię lamp zespo-lonych tylnych, w których praktycznie i (nie)namacalnie zastosowa-na jest iluzja optyczna. Nieuchwytne światło fantomowe widocz-ne ponad kloszem lampy to najważniejsza cecha charakterystyczna lamp W208, W209 i W210. Przez wzgląd na nietypowe, a zarazeminnowacyjne rozwiązanie, jakim jest efekt mirażu, irma dokona-ła zgłoszenia w kategorii wyna-lazek do Urzędu Patentowego RP. Zgłosiła również lampy jako wzór przemysłowy. Ź
ró

d
ło

: W
A

Ś

LAUNCH X-431 EURO TAB II umożliwia obsługę praktycznie wszystkich pojazdów samochodowych dostępnych na rynku. Urządze-nie oferuje atrakcyjną formę aktualizacji oprogramowania diagnostycz-nego przez Internet (2 lata aktualizacji w cenie). Liczba aktualizacji opro-gramowania w roku waha się od 150 do 250. Nowoczesna technologia diagno-styczna umożliwia m.in.programowanie online J2534, DOIP i zdalną diagnostykę z użyciem interfejsu Golo. Wraz z zesta-wem dodatkowego stanowiska ADAS za-pewnia możliwość kalibracji kamer i ra-darów w pojazdach samochodowych. Ź
ró

d
ło

: L
A

U
N

C
H

 P
O

LS
K

A

Uniwersalny tester diagnostyczny AUTEL MaxiSys 908S PRO z obsługą PassThru jest przeznaczony do samochodów osobowych i dostawczych i bazuje na systemie operacyjnym Android. Umożli-wia przeprowadzenie pełnej diag-nostyki pojazdu z obsługą błędów, parametrów, adaptacjami, kodo-waniem komponentów oraz pro-gramowaniem ECU przez proto-kół J2534. Zapewnia nieodpłatny dostęp do oprogramowania Pass-Thru marek BMW i Mercedes.
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Herkules TRUCK-EXAM Expert to przyrząd pomiarowy w wer-sji HD (Heavy Duty). Dzięki powtarzalności i prostocie obsługi zyskał sobie wielu zwolenników. Wyposażony jest w zaciski magnetyczne pozwalające na pomiary bez kompensacji bicia obręczy kół. Specjalistyczne wyposa-żenie w osprzęt do pomiaru ram pozwala na kompleksową kontrolę i naprawę pojaz-du. TRUCK-REPORT stanowi wyposaże-nie dodatkowe systemu pomiarowego. Jest to autorskie oprogramowanie stworzone w HERKULESIE specjalnie do współpracy z urządzeniami TRUCK-EXAM. Ź
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Uniwersalny tester i programator tachografów MATTNX UTP oprócz oprogramowania MATTNX Red jest jednym z dwóch głów-nych elementów nowoczesnego i innowacyjne-go systemu MATTNX stanowiącego wyposażenie profesjonalnego warsztatu tachografów. UTPNX przeznaczony jest do instalacji, sprawdzania oraz napraw tachografów samochodowych zainstalo-wanych w pojeździe, jak również na stanowisku kontrolnym. Współpracuje zarówno z tachografa-mi I, jak i II generacji (tachografami SMART – in-teligentnymi). Służy też do sprawdzania ustawień ograniczników prędkości. Ź
ró

d
ło

: M
A

T
T

UNI-ROB to w pełni automatycz-na montażownica do opon firmy UNI-TROL. Zaletą maszyny jest wytrzyma-ła konstrukcja i precyzyjne sterowanie ramionami roboczymi przy użyciu szeregu joysticków. Centralne moco-wanie koła w uchwycie zapewnia bar-dzo duży zakres obsługiwanych kół oraz pozwala na zastosowanie pneu-matycznego podnośnika.
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Uniwersalne kołpaki samochodowe CARBONKołpaki ze strukturą karbonową już od kilku lat cieszą się uznaniem na ca-łym świecie. Wykorzystanie specy-icznej technologii sprawia, że produkt jest lżejszy i trwalszy. Natomiast uni-kalne wzory i niepowtarzalne malo-wanie rozpalają serca motoryzacyj-nych fanów, stając się prawdziwym bestsellerem.  Wymiana kołpaków jest błyskawiczna, a montaż – wyjątkowo łatwy. Ź
ró
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ło
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Urządzenie RAVAGLIOLI Tyre Profi ler do bezinwazyjnej diagnosty-ki opon zamontowanych w pojeździe służy do pomiaru i analizy pro i-lu bieżnika już w momencie, kiedy klient wjeżdża do serwisu. Ma moż-liwość montażu na lub w posadzce, a pomiar odbywa się na podstawie skanu laserem oraz obrazu z ka-mer. Raport dostępny w kilka se-kund informuje o: stanie bieżnika, geometrii, drodze hamowania na mokrej nawierzchni, potrzebie za-miany opon przednich z tylnymi. Ź
ró
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Wyważarka SCHENCK TBcore to najnow-sza wyważarka irmy SCHENCK RoTec do wysokoobrotowego wyważania rdzeni tur-bosprężarek. Wyposażona jest w układ po-miarowy CAB950 z systemem Windows 10, który posiada uniwersalną kalibrację pozwa-lającą na wydajniejszą pracę. Jest on dostoso-wany do wymagań Industry 4.0 i wyposażo-ny w aplikację Schenck ONE odpowiadającą wymaganiom w zakresie IoT. 
Ź
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MAHLE TechPRO Digital ADAS to najszybsze na rynku urządzenie do kalibracji systemów wspomagania kierowcy (ADAS). TechPRO® Digi-tal ADAS jest pierwszym na rynku cyfrowym narzędziem do kalibracji ADAS, które korzy-sta z ekranu LCD zamiast tradycyjnych paneli. Algorytmy automatycznie korygują wyświet-laną planszę w celu kompensacji odległości i pozycji panelu kalibracyjnego względem po-jazdu. Cyfrowy panel LCD eliminuje wydatki związane z zakupem paneli kalibracyjnych do różnych marek i modeli. Ź
ró
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Zespolona lampa przednia W188 to produkt stworzony przede wszystkim z myślą o pojazdach specjalistycznych oraz maszynach rolniczych. Ze względu na wysoki poziom zaawansowania technicz-nego lampa W188 została zgłoszona jako wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP. Diodowa lampa W188 pełni aż 6 funkcji: światła pozycyjnego przedniego, świat-ła mijania, światła drogowego, światła do jazdy dziennej, świat-ła kierunku jazdy oraz bocznego światła kierunku jazdy. Ź
ró
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IT.NORCOM to aplikacja, która upraszcza zarządzanie stacją lub kilko-ma stacjami diagnostycznymi. Oferuje dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania SKP oraz możliwość ich zestawiania i porównywania (w przypadku posiadania kilku stacji). Aplikacja SRSManager zwięk-sza efektywność pracy diagnosty, pozwalając na badanie zawiesze-nia bez wychodzenia z kanału, reje-strację kamerą ewentualnych luzów i innych usterek, dodawanie opisów do zdjęć i nagrań oraz archiwizowa-nie ich w raporcie Stacja SQL. Ź
ró
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AUTEL MaxiADAS to zaawansowany zestaw kalibracyjny do samo-chodowych systemów ADAS wyposażony w profesjonalny tester diag-nostyczny Autel serii Maxisys. Tester zawiera procedury wsparcia tech-nicznego w zakresie sposobu przeprowadzenia kalibracji wraz z rysunkami i schemata-mi układu tablic. System moż-na wyposażyć w kompletny ze-staw tablic, luster oraz innych akcesoriów do obsługi pełnego zakresu systemów ADAS. Ź
ró
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Ekstrazysk

Green Steam – lider wykorzy-stywania w sektorze czyszczącym technologii parowej – wprowadził na rynek motoryzacyjny kolejny, już czwarty model odkurzacza pa-
rowego Self-Service. Self-Service L oprócz prania tapicerki metodą parową z szybkim czasem schnię-cia posiada funkcję samoobsłu-gowej myjni parowej. W przypad-ku tego modelu po jednej stronie urządzenia znajduje się wąż prze-znaczony do parowego prania ta-picerki samochodowej, a po dru-giej lanca z parą wypuszczaną pod ciśnieniem. Przy użyciu tak wielofunkcyjnego, samoobsługo-wego urządzenia możemy wyko-nać wiele dodatkowych czynności związanych z gruntownym wy-czyszczeniem naszego samocho-du, motocykla, skutera czy rowe-ru. Za pomocą dodatkowej lancy 

z parą dokładnie wyczyścimy i od-tłuścimy progi, felgi, szyby czy lu-sterka naszego pojazdu. W przypadku tej inwestycji kon-kurencja jest bardzo mała i ogra-nicza się jedynie do myjni ręcz-nych, w których pranie tapicerki samochodowej czy odkurzenie wnętrza pojazdu jest usługą re-latywnie drogą (kosztuje średnio 150 zł/komplet) i czasochłonną. Natomiast każdy kierowca za po-mocą odkurzacza Self-Service wy-pierze fotel już za 5 zł, a całą tapi-cerkę w kwocie 25/30 zł, czyli za mocno konkurencyjną cenę.Dla właściciela urządzenia istot-na jest wysoka marża na usługach R E K L A M A

Green Steam
ul. Krakowska 106, 32-010 Luborzyca
tel +48 662 408 561
www.inwestujwmyjnie.pl
adam.szarwilo@greensteam.pl

prania tapicerki, która przekła-da się na dobrą zyskowność ca-łej inwestycji. Weźmy pod lupę usługę prania parowego tapicerki– z przykładowo 5 zł za pranie koszt własny wynosi maksymal-nie 50 gr. Marża jest tutaj bar-dzo wysoka, gdyż główny koszt to prąd, następnie woda i ewentual-nie środek chemiczny. Odkurzacz parowy stwarza do-skonałe warunki do krzyżowego promowania usług. Każdemu klien-towi można zaoferować naprawę samochodu, przegląd rejestracyj-ny oraz usługi związane z czysz-czeniem samochodu czy motoru. Umożliwia to wzrost i stabilizację przychodów, a tym samym długo-okresowo umacnia pozycję irmy.

Właściciele kompleksów motoryzacyjnych obejmujących warsztaty 

samochodowe czy stacje kontroli pojazdów, aby wyróżnić się na tle 

konkurencji, stawiają na stały rozwój, co wiąże się z rozszerzaniem 

zakresu dostępnych usług. Na rynku motoryzacyjnym możemy zauwa-

żyć ciągły wzrost popytu na usługi mycia pojazdów, dlatego w punk-

tach tych coraz częściej pojawią się myjnie bezdotykowe. Możliwość 

poszerzenia wachlarza już oferowanych usług dają również wielo-

funkcyjne, samoobsługowe odkurzacze parowe Self-Service.
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STOP&GO – specjaliści w ochronie przed kunami

Aby systemy zabezpieczające przed kunami pod maską samochodu dzia-łały prawidłowo, muszą być regular-nie serwisowane. Ponadto w ramach regularnego przeglądu warto jest po-nownie usnąć ślady zapachowe kuny z komory silnika, wygłuszenia maski oraz nadkoli i płyty pod silnikiem. Może się bowiem okazać, że mimo braku zniszczeń i pozornego braku 

aktywności zwierząt próbowały one wejść pod maskę, zostawiając wy-raźne ślady zapachowe będące dla innych kun zaproszeniem do rozpo-częcia niszczycielskiej działalności. W swojej ofercie STOP&GO posia-da cała gamę produktów: od tych do usuwania śladów zapachowych po takie, które odstraszają zwie-rzęta za pomocą ultradźwięków 

i wysokiego napięcia. Wysokie na-pięcie odstraszające kuny nie jest dla nich szkodliwe. Amperaż jest na tyle niski, że działa odstraszają-co. Montaż tych urządzeń jest szyb-ki i trwa od kilku do kilkudziesię-ciu minut w zależności od rodzaju urządzenia i zabudowy komory sil-nikowej. Nowe urządzenia ultra-dźwiękowo-napięciowe 8 PLUS 

MINUS SKT, 7 PLUS-MINUS SKT gwarantują szybki montaż dzięki technologii zaciskania na przewo-dach płytek kontaktowych. Płytki kontaktowe wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują sprawne funkcjonowanie w całym okresie użytkowania urządzenia, a piezoelektryczne głośniki ultra-dźwiękowe są odporne na działa-nie czynników atmosferycznych i dają dodatkową ochronę przed intruzami. Urządzenie jest przy tym całkowicie niezależne od in-stalacji elektrycznej samochodu. Od 1988 roku irma Norbert Schaub GmbH wdraża i sprzedaje R E K L A M A

STOP&GO
www.stop-go.de/en

innowacyjne rozwiązania pod na-zwą STOP&GO, które zapobiega-ją wchodzeniu kun i innych gryzo-ni pod maski samochodów. Firma oferuje produkty do przygotowa-nia pojazdu przed montażem urzą-dzeń, środki ochrony zapachowej, ochrony ultradźwiękowej, odstra-szające wysokim napięciem, środki ochrony mechanicznej i szereg ak-cesoriów z nimi związanych.

Wiosna to początek sezonu na kuny. Aby uniknąć skutków ich działal-

ności, warto zabezpieczyć samochód. STOP&GO oferuje swoim klien-

tom szeroką gamę skutecznych środków.

Pamiętaj! Aby skutecznie odstraszyć kunę, w pierwszej kolejności 

usuń jej zapach spod maski swojego auta. Do tego celu użyj pianki do 

usuwania zapachu STOP&GO.

„AUTOELEKTRONIKA KĘDZIA” – jako jedyny polski pro-ducent – już od 20 lat zajmuje się produkcją stanowisk diagnostycznych wtryskiwaczy i pomp wysokiego ciś-nienia systemów Common Rail.Nasze wyroby przeznaczone są zarówno dla war-sztatów zajmujących się naprawą wtryskiwaczy 
i pomp systemu Common Rail, jak i dla serwisów samocho-dowych potrzebujących ta-kie elementy tylko sprawdzić. Charakteryzują się niezwykle korzystną ceną na tle konku-rencji oraz:niezawodnością działania i odpornością na uszkodzenia,dużą dokładnością i powta-rzalnością pomiarów,duża bazą kart testowych,możliwością wykonywania pełnych charakterystyk wtry-skiwaczy oraz tworzenia swo-ich własnych kart testowych,niskimi kosztami eksploata-cji oraz bardzo szybkim dostę-pem do serwisu.O jakości naszych wyrobów świadczy kilkaset sta-nowisk używanych nie tylko przez warsztaty, ale rów-nież wykorzystywanych przez uczelnie techniczne do prowadzenia prac badawczych.Nasza irma oferuje również szkolenia w zakre-sie działania systemów Common Rail oraz napraw wtryskiwaczy.

•
•
••
•

R E K L A M A

Centrum Szkolenia Motoryzacji 
„AUTOELEKTRONIKA KĘDZIA”
ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań
tel. 61 872 68 85, 502 502 149
www.autoelektronika.pl | ae@autoelektronika.pl

Czas Diesla jeszcze się nie skończył!
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Rynek paliw płynnych 
w Polsce w 2019 r.

Sprzedaż paliw płynnych na polskim rynku [tys. m3]

6082

6425

2018

2019

20 357

20 952

2018

2019

olej napędowy

2018

2019

LPG

4853

5101

Zmiana sprzedaży detalicznej paliw 
na polskim rynku [2019 r. vs 2018 r.]

+8,0%
+5,4%

+8,1%

-4,0%

+3,5%

standard

premium

standard

premium

Krajowa produkcja paliw płynnych 
w 2019 r. [tys. m3]

6196

15972

824

benzyny silnikowe

Eksport i import paliw płynnych 
w 2019 r. [tys. m3]

335

34

0

eksport

632

5596

4084

import

Struktura rynku stacji paliw w Polsce 
[stan na 31.12.2019 r.] 

PKN Orlen
23,6%

Grupa Lotos
6,6%

BP
7,5%

Shell
5,4%Circle K

4,6%
Sieci prywatne

11,4%

Moya
3,2%

Stacje przymarketowe
2,6%

Pozostałe stacje 
prywatne

32,3%

Inne
2,8%

Źródło: POPIHN



ADVERTORIAL

O
statni semestr zimowy roku 
akademickiego 2019/2020 
studenci Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu spę-

dzili na ścisłej współpracy z Działem 
Części i Akcesoriów Volkswagen Group 
Polska. Doradcą merytorycznym kon-
kursu byli pracownicy Wydziału Grafi ki 
i Komunikacji Wizualnej. W ramach zajęć 
w trzech pracowniach: Znaku i Identyfi -
kacji, Grafi ki Informacyjnej oraz Grafi ki 
Kinetycznej studenci pod okiem mento-
rów przygotowywali prace konkursowe: 
plakaty, infografi ki oraz animacje. 

Zadaniem postawionym przed mło-
dzieżą było przygotowanie pracy gra-
fi cznej łączącej dowolną część samo-
chodową z asortymentu Economy 
Parts, jedno z siedmiu wybranych pol-
skich miast lub aglomeracji oraz hasło 
przewodnie. Pomimo tego, że temat nie 
był łatwy, swoich sił spróbowali rów-
nież studenci z zagranicy przebywający 
na wymianie międzyuczelnianej. 

Wyniki konkursu przerosły najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. Ponad 
50 studentów przedstawiło swoje propo-

zycje. Zadanie postawione przed jury wy-
bierającym laureatów nie było łatwe. 14 
lutego 2020 r. odbyło się uroczyste ogło-
szenie wyników konkursu na projekt 
kampanii części Economy, które miało 
miejsce na Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu. Spośród przygotowanych 
plakatów, infografi k i animacji wybra-
no najlepsze prace. Ich autorzy otrzymali 
nagrody fi nansowe. Jednakże w związku 
z wysokim poziomem zaprezentowanych 
prac nagrodami rzeczowymi wyróżniono 
również dodatkowe projekty.

Nagrodzone prace studentów będzie 
można oglądać od 1 kwietnia 2020 r. 
na stronie www.economy-parts.pl,
do czego serdecznie zachęcamy. Jedno-
cześnie w siedzibie Volkswagen Group 
Polska zorganizowana zostanie wy-
stawa, podczas której pracownicy fi r-
my oraz odwiedzający siedzibę będą 
mieli okazję zobaczyć efekt półrocz-
nej współpracy, w tym zdecydowaną 
większość prac, które wzięły udział 
w konkursie.

Przygotowane projekty są naprawdę 
bardzo kreatywne i pozwalają spojrzeć 

z innej perspektywy na części Econo-
my. To asortyment przeznaczony do sa-
mochodów grupy Volkswagen starszych 
niż 4 lata, które stanowią obecnie ponad 
80% parku samochodowego w Polsce. 
Dzięki odpowiedniemu dobraniu mate-
riałów, które są dostosowane do przebie-
gu samochodów w tym segmencie wie-
kowym oraz ograniczeniu wariantów, 
gwarantują niższą cenę w stosunku do 
oryginalnych odpowiedników.

KONKURS ECONOMY PARTS DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

Kiedy sztuka 
spotka się z biznesem…
powstają piękne rzeczy
Volkswagen Group Polska zdecydowanie stawia na wspieranie młodych talentów. 
Idąc za tą myślą, w 2019 roku nawiązana została współpraca 
z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Jedna z laureatek: 

Wiktoria Pidhurska 

oraz przedstawiciele 

Volkswagen Group 

Polska: Michał Bajon 

oraz Mikołaj Ostach.

Uczestnicy konkursu, 

w tym nagrodzeni 

studenci

– przedstawiciele 

Uniwersytetu 

Artystycznego 

w Poznaniu – oraz 

Volkswagen Group 

Polska.
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TITAN GT1 FLEX 23 SAE 
5W-30
W ofercie fi rmy Fuchs pojawił się nowy olej

silnikowy TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 za-

pewniający optymalny rozruch w niskich

temperaturach oraz wyjątkową ochronę

silnika przed zużyciem. Przeznaczony jest

do stosowania w nowoczesnych samocho-

dach osobowych i lekkich dostawczych,

także przy wydłużonych przebiegach mię-

dzy wymianami.

Olej ma uniwersalne zastosowanie w silni-

kach Diesla, benzynowych i zasilanych LPG

(połączenie ACEA C2/C3 i API SN wymaga-

ne przez producentów azjatyckich). Jest

odpowiedni do wybranych pojazdów hy-

brydowych zgodnie z wymaganiami OEM.

Produkt cechuję się bardzo dobrą odpor-

nością na starzenie. Zapewnia ochronę sy-

stemów oczyszczania spalin.

Specyfi kacje: ACEA C2/C3; API SN

Dopuszczenia: BMW LONGLIFE-04; de-

xos2TM (D235ABAD075); MB 229.31; MB-

229.51; MB 229.52; VW 505 00/505 01

Rekomendacje FUCHS: FIAT 9.55535-S1 / -

S3; GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; IVECO 18-

1811 CLASSE SC1

Więcej: www.fuchs.com

TEXTAR to też narzędzia 

Marka Textar oferuje szeroką gamę profe-
sjonalnych narzędzi do naprawy układów ha-
mulcowych opracowaną pod kątem potrzeb 
warsztatowych. Zapewniają one zawodow-
com szybkie i skuteczne rozwiązania podczas 
wymiany elementów układu hamulcowego.

Oferta narzędzi do hamulców tarczo-
wych i bębnowych jest podzielona na kate-
gorie: montaż, demontaż, odpowietrzanie, 
czyszczenie, pomiary. Asortyment obejmu-
je zestawy narzędzi pomiarowych do tarcz 

hamulcowych (TEX1028), cyfrowe suwmiar-
ki (TEX1031), zestaw do czyszczenia szpi-
lek (TEX1037) oraz piasty koła (TEX1018). 
Dostępne są również: szczypce do sprę-
żyn hamulcowych (TEX1022), pompa próż-
niowa (TEX1005), przyrząd do cofania 
tłoczków (TEX1006, TEX1008, TEX1009, 
TEX1010) oraz tester płynu hamulcowego 
(TEX1000BFT).

Więcej: www.textar.com/pl Ź
ró
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ło
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Kamery rewizyjne do układów klimatyzacji

Marka ROOKS, której wyłącznym dystry-
butorem jest spółka Auto Partner, w czerwcu 
2020 roku wprowadza do sprzedaży kamerę 
do czyszczenia klimatyzacji (numer katalo-
gowy OK-03.0103).

Innowacyjna kamera czyszcząca do ukła-
du klimatyzacji posiada wodoodporną (IP 
67) sondę z kierunkowym aplikatorem. 
Dzięki temu nie rozpyla czynnika na wszyst-

kie strony, tylko precyzyjnie w miejsce, gdzie 
jest on potrzebny, zmniejszając jego zużycie. 
Zbiornik na chemię czyszczącą o pojemno-
ści 250 ml podłączany jest od dołu. Kame-
ra pozwala na uniknięcie przykrych niespo-
dzianek w postaci zalania bezpieczników 
w samochodzie, instalacji elektrycznej przy 
wentylatorze, radiu i pod deską rozdziel-
czą. Sama idea oglądania miejsca i momen-
tu czyszczenia parownika wydatnie podnosi 
skuteczność czyszczenia, eliminuje przypad-
kowe uszkodzenia systemów elektrycznych 
oraz oszczędza czas i czynnik czyszczący. 
Dla maksymalnego komfortu można zasto-
sować połączenie odkażania za pomocą ka-
mery czyszczącej z ozonowaniem. Dzięki 
temu cała przestrzeń samochodu będzie ste-
rylna dzięki ozonowaniu, a parownik zosta-
nie pozbawiony grzybów, pleśni, wirusów 
i bakterii dzięki kamerze. 

Więcej: rooks.pl

BorgWarner na cztery koła

BorgWarner od wielu lat zaopatruje naj-
większych światowych producentów samo-
chodów w sprzęgła i elementy układu na-
pędowego na wszystkie koła (AWD), a od 
stycznia 2020 r. klienci rynku wtórnego rów-
nież mogą skorzystać z wiedzy i doświadcze-
nia tego producenta. Na początku roku fi rma 

rozszerzyła swój portfel produktów na rynek 
wtórny, wprowadzając części zamienne do 
napędów AWD.

Warsztaty i serwisy mogą teraz wybierać 
z szerokiej gamy części zamiennych: fi ltrów, 
pomp i specjalnych olejów, które zapewnia-
ją czyste, stałe smarowanie olejem i ułatwia-
ją idealne rozłożenie siły napędowej między 
przednią i tylną osią, gwarantując optymal-
ną przyczepność i prowadzenie. Części za-
mienne przechodzą pełną kontrolę jakości, 
dzięki czemu są dokładnie dopasowane do 
najnowszych pojazdów i spełniają wymaga-
nia OE.

Aby zapewnić długotrwałą niezawod-
ność, należy przestrzegać zalecanych 
okresów serwisowych OEM oraz stosować 
specjalnie opracowane zestawy serwisowe 
OE i zatwierdzony przez producenta samo-
chodu olej.

Więcej: www.borgwarner.com
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Chłodnica OE w ofercie 
AVA Quality Cooling 
Producent i dystrybutor części do ukła-

dów chłodzenia silników i klimatyza-

cji AVA Quality Cooling wprowadził do 

swojej oferty chłodnicę retardera stoso-

wanego przy skrzyniach biegów Scanii. 

Produkowana w fabryce TitanX w Szwecji 

chłodnica jest produktem OE montowa-

nym fabrycznie w ciężarówkach i busach 

SCANIA.

Więcej: http://katalog.highwayint.com

19 nowych wycieraczek 
płaskich DENSO
DENSO rozszerzyło ofertę wycieraczek 

płaskich z adaptorem o 19 nowych nu-

merów części jakości OE. Nowe wycie-

raczki są przeznaczone m.in. do pojaz-

dów marek Audi, Ford, Mercedes-Benz, 

Seat, Škoda i VW. Mają 807 dodatkowych 

zastosowań w 7,8 mln pojazdów i zastę-

pują 40 numerów części OE. Informacje 

o nowych produktach są już dostępne

w e-katalogu DENSO i katalogu TecDoc.

Wiecej: www.denso-am.pl

IL94 idealna lampa warsztatowa

Lampy inspekcyjne są ważnym elemen-
tem wyposażenia warsztatów, dlatego lam-
pę IL94 z serii Premium będącą w ofercie 
fi rmy M-TECH wyposażono w niezawodne 
źródła światła marki OSRAM. Dzięki diodom 

Wszystkie funkcje świetlne w lampie zespolonej W168.9

W168.9 z oferty fi rmy WAŚ to pierwsza 
w Polsce, a także na świecie lampa mocowa-
na do boku pojazdu, która jest lampą zespolo-
ną pełniącą wszystkie funkcje świetlne. Zastę-
puje lampy obrysowe, lampy na wysięgnikach 
oraz tylne lampy zespolone. Dzięki zintegro-
waniu funkcji dotąd pełnionych przez kilka 
różnego rodzaju produktów w jednej lampie 
W168.9 zyskano korzyści dla środowiska na-
turalnego, a jednocześnie zwiększono łatwość 
montażu oraz obsługi lampy. Przez całkowitą 
zmianę wyglądu, a przede wszystkim kształtu 
standardowej lampy typu „rożek” zwiększo-
na została powierzchnia świecąca oraz uzy-
skano możliwość dodania funkcji, których nie 
sposób było zastosować w dotąd spotykanych 
wersjach lamp. Seria W168.9 może pełnić aż 9 
funkcji i działać jako: światło pozycyjne przed-
nie, boczne i tylne, tylne i boczne światło kie-
runku jazdy, światło cofania, światło przeciw-
mgielne, światło stop oraz tzw. inteligentne 

światło stop. Światło kierunku jazdy tylne do-
stępne jest w wersji statycznej (W168.9) oraz 
dynamicznej (W168.9DD). Lampy W168.9 
produkowane są z wysokiej jakości materia-
łów i energooszczędnych diod LED, co skut-
kuje długą żywotnością i wysoką odpornością 
na uszkodzenia mechaniczne. Lampy W168.9 
i W168.9DD są w pełni diodowe. Ponadto 
przygotowany został specjalny uchwyt mon-
tażowy pozwalający na swobodną regulację 
położenia lampy zamontowanej na pojeździe, 
a także na montaż lampy na różnych płaszczy-
znach pojazdu.

Więcej: www.was.eu

Clima 6000 Plus R134a teraz w promocyjnej cenie

W ofercie fi rmy Ekolab dostępna jest 
w promocyjnej cenie stacja do obsługi kli-
matyzacji samochodowych Clima 6000 Plus 
R134a. 

Ta efektywna i technicznie zaawansowa-
na maszyna wykonuje obsługę A/C w trybie 
automatycznym i ręcznym. Realizuje funk-
cje odzyskania/oczyszczania czynnika, se-
paracji oleju, wytwarzania podciśnienia, te-
stu szczelności, wtrysku oleju i napełniania 
czynnikiem chłodniczym R134a.

Clima-6000 wyposażona jest w ekran 
dotykowy, obszerną kieszeń na przewody 
i dobrze zaprojektowaną bazę danych, któ-
rą można aktualizować. 

Urządzenie pozwala użytkownikowi na 
szybką i dokładną obsługę samochodu zgod-
nie z zaleceniami producenta. Clima 6000 Plus 
R134a dostępna jest w promocyjnej cenie ob-
niżonej z 9500 na 6950 zł netto.

Więcej: www.ekolab.info Ź
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umieszczonym z przodu oraz na górze lam-
py (15 + 1 LED) zapewnia ona mocne świat-
ło w trudno dostępnych miejscach, a jedno-
cześnie dzięki magnesom i antypoślizgowej 
rączce jest wyjątkowo poręczna. Dwa tryby 
świecenia to gwarancja optymalnej jasnoś-
ci i widoczności. Dzięki zastosowaniu wy-
dajnych diod marki OSRAM główne światło 
zapewnia do 375 lumenów, a czas jego pra-
cy wynosi 7 godzin. Moc baterii wynosi 3,7 
V 2200 MAH, a żywotność sięga 50 tys. go-
dzin. Lampa została wyposażona w LED-owy 
wskaźnik stopnia naładowania akumulatora. 
IL94 Premium ma certyfi kat IP54, co czyni 
ją w pełni wodoodporną, a obudowa jest od-
porna na zanieczyszczenia. Jest bezprzewo-
dowa, pyłoodporna i charakteryzuje się dużą 
odpornością na wstrząsy.

Więcej: www.m-tech.pl
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CZYNNIK CHŁODNICZY

Konkretne obowiązki
Układ klimatyzacji nie jest dziś już dobrem luksusowym: w coraz większej 
liczbie nowych aut jest on jednym z wielu elementów standardowego 
wyposażenia. Warsztaty samochodowe prowadzące obsługę układów 
klimatyzacji muszą jednak mieć świadomość, że taka działalność wiąże się 
z koniecznością spełniania konkretnych obowiązków, których niedopełnienie 
może się skończyć karą fi nansową.
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KLIMATYZACJA

E
wolucja układów klimatyza-
cji w ostatnich kilku deka-
dach wiąże się ściśle ze zmia-
nami stosowanych w nich 

czynników chłodniczych. Mało kto za-
pewne już pamięta stosowany w kli-
matyzacjach samochodowych czynnik 
R12 (CFC-12), który od kilkunastu już 
lat jest traktowany przez polskie pra-
wodawstwo jako odpad niebezpieczny. 
W efekcie zabronione jest dziś monto-
wanie klimatyzacji wykorzystujących 
ten czynnik, uzupełnianie ich, a nawet 
wszelki obrót czynnikiem R12.

Do przeszłości odchodzi jednak 
już powoli również czynnik chłodni-
czy R134a. Zgodnie z unijną dyrekty-
wą (2006/40/EG) od 1 stycznia 2017 r. 
w nowych samochodach kategorii M1 
i N1 nie może być on już stosowany. 
Powodem jest jego bardzo negatyw-
ny wpływ na nasze środowisko. Otóż 
czynnik ten, ze względu na występują-
ce w nim cząstki fl uoru, charakteryzu-
je się wysokim poziomem współczyn-
nika GWP (Global Warming Potential) 

równym aż 1430. Wspomniana dyrek-
tywa zakłada zaś, że stosowane czyn-
niki chłodnicze muszą mieć współ-
czynnik GWP nie większy niż 150. 
W efekcie branża motoryzacyjna (ale 
nie tylko) zmuszona została do moder-
nizacji układów klimatyzacji. Obec-
nie stosuje się nowy czynnik R1234yf 
(HFO-1234yf), który wprawdzie rów-
nież należy do tzw. f-gazów (zawie-
rających cząstki fl uoru), jednak jego 
GWP wynosi zaledwie 4. Tym samym 
negatywny wpływ układów klimaty-
zacji na wzrost globalnego ocieplenia 
został drastycznie zredukowany. Na-
leży jednak pamiętać, że nowy czyn-
nik chłodniczy zalicza się do substan-
cji palnych, a podczas procesów jego 
spalania wydziela się fl uorowodór, 
który w połączeniu z wodą może utwo-
rzyć trujący kwas fl uorowodorowy.

Obowiązki dla warsztatu
Również w Polsce mamy przepi-

sy, które ściśle regulują kwestię ob-
rotu, zużycia oraz stosowania nowe-

go czynnika chłodniczego (dotyczą 
one także stosowania poprzedniego 
czynnika chłodniczego – R134a). De-
finiuje je Ustawa o substancjach zu-
bażających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 
roku (Dz. U. 2015 poz. 881). Przede 
wszystkim wprowadza ona obowią-
zek posiadania przez osoby zajmujące 
się w swojej działalności obsługą sy-
stemów klimatyzacji odpowiednich 
uprawnień, które można uzyskać, 
biorąc udział w szkoleniach organizo-
wanych przez upoważnione jednostki 
(na rynku mamy obecnie wiele pod-
miotów oferujących specjalistyczne 
szkolenia w zakresie f-gazów i ukła-
dów klimatyzacji samochodowych). 
W zależności od rodzaju i zakresu wy-
konywanych prac przepisy przewidu-
ją różne poziomy uzyskanych certyfi-
katów (klasy I, II oraz III). Co ważne, 
posiadanie takiego zaświadczenia 
może zostać skontrolowane przez od-
powiednie podmioty i w przypadku 



4/2020 · autoEXPERT 

DODATEK TEMATYCZNYKLIMATYZACJA 47

jego braku na mechanika (warsztat) może zostać nałożo-
na kara pieniężna. 

Również podmiot sprzedający czynnik R1234yf powi-
nien sprawdzić posiadanie odpowiednich uprawnień przez 
osobę odbierającą dostawę. – Najważniejszy obowiązek spo-
czywający na kupujących to przede wszystkim posiadanie 
zgodnego z rozporządzeniem zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia – wyjaśnia Jacek Bilski, menedżer produktu w fi r-
mie Tip-Topol. – Obowiązkiem po stronie sprzedającego jest 
natomiast sprawdzenie, czy kupujący posiada taki doku-
ment i czy po prostu może przyjąć taki gaz do pracy. 

Zgodnie z przepisami mechanik powinien ponadto do-
konywać wszelkich starań, by wszystkie wykonywane przez 
niego naprawy oraz czynności serwisowe zapewniały odpo-
wiednią szczelność układu klimatyzacji i zapobiegały wy-
dostawaniu się czynnika do atmosfery. Oczywiście osobną 
kwestią jest także posiadanie przez warsztat prowadzą-
cy obsługę układów klimatyzacji odpowiednich urządzeń 
serwisowych. Wśród niezbędnego sprzętu warto wymienić 
przede wszystkim maszynę do obsługi klimatyzacji, narzę-
dzia do wykrywania nieszczelności w układach, narzędzia 
do płukania oraz dezynfekcji kanałów powietrznych i ka-
biny pojazdu, a także niezbędne w tych procesach środki 
chemiczne.

Kłopotliwa ewidencja
Przepisy wspomnianej wyżej ustawy regulują również 

kwestie obrotu czynnikiem chłodniczym. – Kolejnym obo-
wiązkiem warsztatu obsługującego układy klimatyzacji 
jest konieczność składania corocznych sprawozdań do-
tyczących fluorowanych gazów cieplarnianych oraz sub-
stancji zubożających warstwę ozonową. Sprawozdanie to 
należy złożyć do końca lutego za rok poprzedni – wyjaś-
nia Jacek Bilski. I dodaje, że zebranie kompletnych danych 
oraz ich prawidłowe wprowadzenie do systemu Instytutu 
Chemii Przemysłowej to spory problem dla wielu warszta-
tów. Nie wszystkie urządzenia do klimatyzacji dostępne 
na rynku pozwalają bowiem na prosty odczyt danych na 
temat ich pracy.

Sposób złożenia sprawozdania, jego zakres i dane wy-
magane w sprawozdaniu określone są szczegółowo na stro-
nie Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl), który 
prowadzi i odpowiada za bazę ustawowych sprawozdań. 
Do prowadzenia rejestru i złożenia corocznego sprawozda-
nia z wykorzystania czynnika chłodniczego zobowiązane 
są wszystkie podmioty gospodarcze, które zajmują się ob-
sługą układów klimatyzacji. Dlatego też warsztat powinien 
gromadzić dokumenty (np. faktury VAT, rachunki) doty-
czące każdej usługi, w której wykorzystany został czynnik 
chłodniczy.

Jak taka ewidencja wygląda w praktyce? – Część klien-
tów prowadzi ewidencję we własnych tabelach, w zeszytach. 
Inni korzystają z ogólnodostępnych wzorów. Spora część 
klientów zbiera dane z maszyn i faktur dopiero przed wy-
pełnieniem sprawozdania – wyjaśnia Jacek Bilski. – Jako 
fi rma Tip-Topol przygotowaliśmy dla klientów instrukcję, 
jak wypełniać wniosek. Dodatkowo nasi przedstawiciele 
często służą stałym klientom radą i pomocą.

W kierunku CO
2
?

Według różnych szacunków na początku drugiej dekady 
XXI w. na całym świecie mogło być nawet ok. 400–500 mln 
samochodów, w których układach klimatyzacji pracował 
czynnik R134a. Naturalnie ich udział będzie stopniowo ma-
lał na rzecz aut z nowym czynnikiem R1234yf. – Aktualnie 
udział nowego czynnika R1234yf w sprzedaży rośnie bar-
dzo dynamicznie każdego roku. Ta tendencja będzie się roz-
wijała w kolejnych latach z racji coraz większego udziału aut 

z tym gazem. Sprzedaż nowych pojazdów oraz aut importo-
wanych powoduje, że zapotrzebowanie na tego typu gaz bę-
dzie rosło – dodaje Jacek Bilski.

Dziś ciężko jednoznacznie powiedzieć, jak długo jeszcze 
dominującym czynnikiem chłodniczym w układach klimaty-
zacji będzie R1234yf i w jakim kierunku będą ewoluować sa-
mochodowe klimatyzacje. Wśród sprawdzanych rozwiązań są 
m.in. układy klimatyzacji wykorzystujące jako czynnik chłod-
niczy dwutlenek węgla. Takie próby podejmował już w niektó-
rych swoich modelach m.in. Mercedes. Problem w tym, że kli-
matyzacje wykorzystujące jako czynnik roboczy CO

2
 i R1234yf 

różnią się pod względem technicznym dość znacznie i płynne 
przejście z jednego rozwiązania na drugie nie jest dziś moż-
liwe. Dlatego też zainteresowanie takim rozwiązaniem pozo-
staje wciąż na niskim poziomie. 

Jacek Bilski

Menedżer produktu w fi rmie Tip-Topol

Aktualnie trudno powiedzieć, 

w jakim kierunku będzie ewolu-

ował rynek gazów chłodniczych. 

Są podejmowane kolejne pró-

by wdrażania dwutlenku węgla 

w autach osobowych i autobu-

sach. Jednakże skala tych przed-

sięwzięć nie jest na tyle duża, 

aby wyrokować tutaj pewien sta-

ły trend.

@CrossMedia

Więcej na temat czynników 
chłodniczych przeczytasz 
na naszej stronie www, lub 
po zeskanowaniu poniższe-
go kodu QR

INFO
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Sezon na klimatyzację zbliża się 
wielkimi krokami. Jakie są najgo-
rętsze tematy w tym roku?
Dwóm kluczowym obszarom w tym 
biznesie poświęcono wiele uwagi, 
zresztą są one na tapecie już od wielu 
lat: to czynniki chłodnicze i elektry-
fi kacja. To dwa tematy, które obecnie 
są w tej branży najbardziej absorbu-
jące i które będą miały wpływ na jej 
przyszłość. Ponieważ kwestie energii 
i środowiska są coraz mocniej zgłębia-
ne, elektryfi kacja w naturalny sposób 
stała się także częścią branży moto-
ryzacyjnej, a pojazdy elektryczne zy-
skują na popularności i coraz więk-
szy nacisk kładzie się na ten właśnie 
segment. Już od dawna spore zain-
teresowanie budzą również czynniki 
do układów klimatyzacji jako szkod-
liwe dla środowiska, jeśli ich poten-
cjał tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) jest zbyt wysoki.

Już od dawna zanosiło się na za-
stąpienie starego czynnika R134a. 
Jakie są pozytywne i negatywne 
skutki jego wycofania?
O wymianie zaczęto mówić już 
w 2006 r., kiedy UE zdecydowała, że 
czynnik ten ma zostać zastąpiony in-
nym, o niższym GWP (ang. Global 
Warming Potential). GWP jest mię-
dzynarodowym wskaźnikiem okre-
ślającym wpływ danej substancji na 
efekt cieplarniany. Przepisy w sprawie 
środowiska wymagają od producen-
tów samochodów stosowania w ukła-
dach klimatyzacji od 1 stycznia 2017 
roku nowego czynnika chłodnicze-
go o obniżonym współczynniku GWP 
(np. R1234yf). Już w latach 2009–
2011 spodziewano się zastąpienia sta-
rego czynnika chłodniczego nowym, 
ale wówczas nie było jeszcze dla niego 
sensownej alternatywy. W efekcie po-
jawiły się takie problemy jak niedobór 

czynnika chłodniczego i wysokie ceny, 
które nadal mają wpływ na ten biznes. 
Gdy rosną ceny, rozwija się równoległy 
import, co prowadzi do pojawiania się 
na rynku nielegalnie sprowadzanego 
czynnika o niskiej jakości. Z technicz-
nego punktu widzenia działanie ukła-
du klimatyzacji z niskiej jakości czyn-
nikiem lub w przypadku zmieszanych 
ze sobą różnych czynników może być 
niezwykle problematyczne.

Dlaczego mieszanie czynników 
chłodniczych stanowi problem?
Gdy czynniki miesza się ze sobą, waż-
ne jest, aby podobnie oddziaływały 
one na komponenty układu klimaty-
zacji, olej, o-ringi itp. Działanie czyn-
nika chłodniczego często zależy od 
temperatury: jeśli jest ona zbyt wy-
soka, powoduje to zużycie tłoków 
i skraplacza oraz nieprawidłową in-
terakcję z olejem. Zazwyczaj czynnik 
chłodniczy nie miesza się prawidłowo 
z olejem, który gromadzi się w zaka-
markach układu, powodując poważne 
problemy, zwłaszcza ze skraplaczem 
i parownikiem. Aby układ działał 
prawidłowo, trzeba mieć absolutną 
pewność, że czynnik chłodniczy, olej 
i komponenty układu klimatyzacji są 
wzajemnie kompatybilne.

Więc wycofanie czynnika spo-
wodowało sporo problemów. 
A jak wygląda przyszłość? Czy na 
horyzoncie jawi się już jakiś plan?
UE pracuje nad zatwierdzeniem 
większej liczby czynników kom-
patybilnych z nowym czynnikiem 
R1234yf oraz z systemami redukcji 
emisji CO

2
. Aktualnie na całym świe-

cie testowanych jest ponad 500 czyn-
ników chłodniczych, więc wielu ludzi 
pracuje nad rozwiązaniem tego prob-
lemu. Nie ma jednak żadnych planów 
modernizacji układu klimatyzacji, 
tak by czynnik R1234yf mógł zastą-
pić R134a. Jest jeszcze inna kwestia, 
której poświęca się uwagę. R1234yf 
jest raczej łatwopalny i działa przy 
nieco wyższym ciśnieniu oraz wyż-Ź
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Michael Ingvardsen, 

prezes MAC Partners 

Europe i technical 

training manager 

w Nissens Automotive.

CZYNNIKI CHŁODNICZE

Ciągle nowe wyzwania
Wiosna w Europie to początek sezonu napraw układów klimatyzacji 
samochodowej. A jakie trendy panują obecnie w biznesie klimatyzacji?
Michael Ingvardsen, prezes MAC Partners Europe i technical training manager 
Nissens Automotive, dzieli się swoimi spostrzeżeniami w tym zakresie 
oraz przybliża kluczowe zagadnienia dominujące w branży w tym roku.
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szych temperaturach niż R134a. Je-
śli ktoś, na przekór, wleje R1234yf 
do układu niedostosowanego do tego 
czynnika chłodniczego, nie ma wów-
czas żadnej gwarancji, że auto nie 
ulegnie poważnej awarii. Jeśli samo-
chód spali się, odpowiedzialność nie 
będzie spoczywać na producencie sa-
mochodu. Dopóki samochody wy-
korzystują R134a, istnieje ryzyko, 
że wkrótce go zabraknie, ponieważ 
mniej się go importuje, a to sprawia, 
że ludzie stają się coraz bardziej krea-
tywni. Dlatego potrzebne są przepisy 
i plan modernizacji samochodów, tak 
by zamiast R134a stosować w nich 
czynnik R1234yf.

Czyli czynniki chłodnicze zdecy-
dowanie wciąż stanowią gorący 
temat. A co z elektryfi kacją? Co 
dzieje się w tym zakresie?
Przemysł pojazdów elektrycznych 
znajduje się w centrum uwagi, ale 
jest jeszcze wiele niepewności, mimo 
że produkowanych jest coraz więcej 
modeli samochodów elektrycznych. 
Jeśli chodzi o środowisko, z pewnoś-
cią pojazd elektryczny czy hybrydo-
wy jest korzystny, ale nieustannie 

pojawiają się nowe raporty podkre-
ślające jego mankamenty. Okres eks-
ploatacji pojazdu elektrycznego zale-
ży od żywotności akumulatora, który 
działa wyłącznie przy odpowiednich 

temperaturach. Jeśli temperatu-
ra nie jest idealna, poziom nałado-
wania akumulatora spada, więc jeśli 
układ klimatyzacji nie działa, zasięg 
jest ograniczony. Pojawili się bar-

System pompy ciepła: 

coraz więcej pojazdów hybrydowych/elektrycznych wykorzystuje 

wysoce zaawansowane układy klimatyzacji. 

Ich funkcja często jest rozszerzana o pompę ciepła 

o odwróconym przepływie z dużo większą liczbą 

komponentów elektronicznych i siłowników 

niż w układzie tradycyjnym. Ponadto 

obwód taki może być łączony z innymi 

systemami pojazdu, na przykład 

z silnikiem, akumulatorem 

lub układem chłodzenia 

elektroniki.
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dziej krytyczni konsumenci, którzy 
sumiennie monitorują poziom na-
ładowania akumulatora i zaczynają 
być sceptyczni, jeśli poziom ten ule-
ga zbyt dużym zmianom. Innego spo-
sobu postępowania i obsługi wymaga 
też system pompy ciepła stosowany 
w pojazdach elektrycznych. Wciąż 
stanowi on wyzwanie, które wymaga 
przezwyciężenia ze względu na ros-
nącą liczbę pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych.

Czym właściwie różni się system 
pompy ciepła od standardowego 
układu klimatyzacji?
Pompa ciepła to zupełnie odmien-
ny system o mechanice innej niż 

ne ważne jest również zapewnienie 
gruntownej edukacji i szkoleń doty-
czących tego systemu.

Ciekawie będzie móc śledzić 
ten rozwój. Czy jeszcze jest coś 
w planach?
Innym gorącym tematem są chemi-
kalia i samochody napędzane wodo-
rem. Wielu przewiduje, że pojazdy 
z napędem wodorowym będą kolej-
nym wielkim krokiem naprzód, ale 
istnieje dużo różnych opinii na te-
mat ich emisji CO

2
. Czynniki chłod-

nicze, chemikalia, oleje i dodatki 
stanowią zawsze gorący temat, ale 
teraz szczególną uwagę poświęca się 
kwestii jakości. 

ta, do której w Nissens zdążyli-
śmy się przyzwyczaić. W samocho-
dzie elektrycznym układ klimaty-
zacji jest wykorzystywany zarówno 
do ogrzewania, jak i do chłodzenia 
wnętrza, ale jeśli nie działa on pra-
widłowo, układy powiązane z syste-
mem napotykają na trudności. Jeśli 
do skraplacza przedostanie się za-
nieczyszczenie, prawidłowy prze-
pływ będzie niemożliwy. Ponad-
to w systemie pompy ciepła jest też 
wewnętrzny skraplacz, wiec w razie 
jakichkolwiek problemów istnieje 
konieczność wymiany dwóch skrap-
laczy. W przeciwnym razie możliwa 
jest usterka sprężarki. Ze względu 
na tego typu trudności technicz-

@CrossMedia

Więcej na temat produktów 
do klimatyzacji znajdziesz
po zeskanowaniu kodu QR.

INFO

PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY AKCESORIÓW DO KLIMATYZACJI

Producent, dystrybutor
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PRODUCENT

Chłodnice Nissens Polska sp. z o.o., www.nissens.com.pl, tel. 61 653 52 07/08

Delphi Poland S.A., www.delphi.com, tel. 22 360 97 50

DENSO Europe B.V., www.denso-am.pl

Hella Polska sp.z o.o., www.hella.pl, tel. 22 868 66 88 

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET sp. z o. o., www.magnetimarelli.com, tel. 32 603 61 07

Valeo Service Eastern Europe sp. z o.o., www.valeoservice.com, tel. 22 543 43 00

DYSTRYBUCJA/SPRZEDAŻ

Airstal sp. z o.o., www.airstal.com, tel. 46 874 66 46

Auto Partner S.A., www.auto-partner.pl, tel. 32 325 15 00

Auto-Zatoka sp. z o.o., www.auto-zatoka.pl, tel. 71 787 97 12/13/14, 

Best Products sp.z o.o., www.best-prod.com, tel. 61 847 06 55 

BHMD, www.bhmd.pl, tel. 22 864 04 64

Cartec K. Wiśniewski, B. Nowak sp.j., www.cartec-polska.pl, tel. 32 203 03 13

Coframa sp. z o.o., www.coframa.pl, tel. 61 877 05 06

COLMEC sp. z o.o, www.colmec.pl, tel. 58 536 11 00

Dometic Poland sp. z o.o., www.dometic.pl, tel. 22 414 32 00 (poz. 1, 3)

EDPOL PHU sp.j., www.edpol.pl, tel. 34 361 30 15

Elcamp HSK Auto, www.elcamp.pl, tel. 12 276 90 06

ELIT Polska, www.elitpolska.pl, tel. 12 683 88 88

Elma-RK E. Rasińska sp.j., www.elma-rk.pl, tel. 42 689 98 08 

Euro-Klima s.c., www.euro-klima.pl, tel. 22 886 06 64

Firma Handlowa „MOTOROL’’ www.motorol.pl, tel. 12 420 44 10 

FUH WULCAR Piotr Rudnicki, www.wulcar.com.pl, tel. 56 649 08 90, 606 264 987

Inter Cars S.A., www.intercars.com.pl, tel. 22 714 17 98

INTER PARTS Sp. z .o.o. S.K.A., www.interparts.pl, biuro@interparts.pl,

tel. 89 524 92 00, faks: 89 524 92 97 

ITALCOM Sp. z o.o., www.italcom.com.pl, tel./faks: 32 204 35 13

Moto-Profi l Sp. z o.o., www.moto-profi l.pl, tel. 32 604 10 00

MotoTechnik - Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c., www.mototechnik.pl,

biuro@mototechnik.pl, tel. 609 800 511

OPOLTRANS Sp. z o.o., www.opoltrans.com, kontakt z najbliższym oddziałem 

Polcar PPH, www.polcar.com, tel. 22 492 24 00

PUP TIP-TOPOL sp. z o.o., www.tiptopol.pl, tel. 61 815 22 33 

RODON, www.rodon.pl, tel. 655 349 213

RODON, www.rodon.pl, tel. 655 349 213

Świstowski S.A., www.swistowski.pl, tel. 56 645 70 87

TOMALA sp.j., tel. 74 811 33 64

Webasto Petemar Sp. z o.o., www.webasto.pl, tel. 22 732 73 20

Wollers Polska, www.wollers.pl, tel. 695 912 229 

Würth Polska Sp. z o.o., www.wurth.pl, tel. 22 510 20 10

ZHU AGMET Chłodnictwo Klimatyzacja, www.agmet.cc.pl,  tel./faks: 71 345 53 10, 345 54 20 Z
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Szczegóły na www.extra-program.pl

Kup urządzenie do klimatyzacji Boscha
i odbierz nagrodę!

Czas
trwania akcji:

01.03–31.08.
2020 r.

Kup urządzenie do klimatyzacji od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r. u dystrybutorów biorących udział w promocji.

Zarejestruj się do Programu punktowego na extra-program.pl i prześlij do 10.09.2020 r. na kontakt@extra-program.pl lub 

MMS-em na numer +48 661 000 385 skan faktury VAT lub skan umowy leasingowej i protokołu przekazania urządzenia.

Nagroda

Nagroda

Za zakup urządzenia z serii Andiamo odbierz detektor 

wodoru FLG200.

Za zakup innego urządzenia biorącego udział w promocji 

odbierz kamerę inspekcyjną Boscha.
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S
komplikowaną budowę mają 
nie tylko fi ltry puszkowe, jak 
paliwowy czy olejowy. Filtr ka-
binowy także składa się z wielu 

elementów, do których na pierwszym 
miejscu zaliczyć należy medium fi l-
tracyjne. Dodatkowe warstwy węglo-
we zdecydowanie różnią się od kon-
wencjonalnego aktywnego węgla. Ich 
zadaniem jest wyłapywanie różnych 
zanieczyszczeń.

Przed czym chroni fi ltr
Zadaniem fi ltra kabinowego jest 

wpuszczanie do wnętrza pojazdu czy-
stego powietrza. Coś więc na nim musi 
osiąść. Co to jest? 

Przede wszystkim nie chcemy wdy-
chać zapachów, które są nieodłącznym 
elementem jazdy w korkach, pośród 
wysokich zabudowań czy w tunelach. 
Nieprzyjemny, ostry zapach od razu 
powoduje, że zatykamy nos.

Wiosenne pylenie jest źródłem na-
silającej się alergii powodującej bóle 
głowy, łzawienie, katar oraz swędze-
nie skóry.

Powietrze na drogach jest do sześ-
ciu razy bardziej zanieczyszczone niż 

poza drogą. Źródłem zanieczyszczeń 
są gazy spalinowe wydobywające się 
z samochodów jadących przed nami, 
ozon, unoszące się drobne pyłki i pył 
hamulcowy.

Filtry chronią też przed zarodni-
kami pleśni i grzybów unoszącymi 
się w powietrzu, którym oddycha-
my. Roznoszą się one bardzo szyb-
ko, zwłaszcza w wilgotnym i ciepłym 
środowisku, czyli najczęściej wios-
ną i jesienią. Co ważne, budowa fi l-
tra sprawia, że pleśń nie rozwija się 
na samym fi ltrze, co jest istotne dla 
całego układu klimatyzacji (ilustra-
cja 2b).

Bakterie powodują, że czujemy się 
źle. Rozwiązaniem jest zastosowanie 
antybakteryjnej powłoki CareMetix® 
z wysoce wydajną szerokopasmową 
technologią S5, która usuwa szkodli-
we mikroorganizmy i zapobiega roz-
przestrzenianiu się ich przez fi ltr.

Każde z opisanych zanieczyszczeń 
jest niebezpieczne, a ich mieszanka to 
nic dobrego. Warto o tym pomyśleć 
zwłaszcza w przypadku, gdy pojazd 
jest naszym miejscem pracy.

Filtr kabinowy a zdrowie
Filtr węglowy to technologia 

sprzed 10 lat, której nic nie moż-
na zarzucić. Będzie się miała bar-
dzo dobrze jeszcze przez kolejne lata, 
zwłaszcza w przypadku pojazdów, 
dla których nie ma nowszych rozwią-
zań. Jednak wraz ze wzrostem świa-
domości użytkowników, których co-
raz mocniej dotykać będzie problem 
wszechobecnych zanieczyszczeń, 
lepsza technologia będzie nie obiek-
tem westchnień, a wymogiem dnia 
codziennego.

W przypadku renomowanych pro-
duktów skuteczność fi ltracji jest po-

twierdzana przez podmioty nieza-
leżne, takie jak DIN czy ELISA. DIN 
to skrót od Niemieckiego Instytu-
tu Normalizacyjnego (Deutsches In-
stitut für Normung) i oznacza także 
normy stworzone przez tę instytu-
cję. Dotyczą one jakości, wytrzymało-
ści oraz zastosowania produktów. Są 
stosowane nie tylko w Niemczech, ale 
także w innych krajach. ELISA nato-
miast jest rodzajem testu wykrywają-
cego liczne choroby, który znalazł sze-
rokie zastosowanie w medycynie, ale 
także poza nią. 

Filtr kabinowy 
a układ klimatyzacji
Na ilustracjach 3 a i b przedsta-

wiono, jak wygląda układ klimatyza-
cji, gdy w pojeździe stosowano fi ltr 
dobrej jakości, a jak – gdy użyto fi ltra 
tańszego, z niższej półki. Koszt czysz-
czenia takiego układu może być wie-
lokrotnie wyższy niż różnica cenowa 
między tańszym fi ltrem a produktem 
premium. 

Jakie w końcu te mikrony?
Filtry z węglem aktywnym po-

chłaniają płyny w postaci aerozolu 
(płyn rozproszony), tj. krople deszczu 
i inne o stopniu rozdrobnienia rzędu 
> 0,1 μm. Podobnie jest z pyłami i in-
nymi cząstkami zwartymi. W przy-
padku pyłków roślin trudne jest okre-
ślenie ich wielkości, więc fi ltr ma je po 
prostu zatrzymać. To samo tyczy się 
zapachów. Skupianie się na liczbach to 
raczej strata czasu – zamontujmy do-
bry fi ltr i cieszmy się czystym powie-
trzem w kabinie.

Fakty i mity na koniec
Czyszczenie fi ltra sprężarką po-

wietrza to mit. Stosując taką meto-
dę, osiągniemy tylko efekt wizual-
ny, ale nie przywrócimy pierwotnych 
właściwości fi ltra. Konieczność wy-
miany fi ltra dopiero po przejechaniu 

Maciej Hadryś 

Kierownik 

Działu Technicznego 

na Polskę, Ukrainę 

i Kraje Bałtyckie

MAHLE

Ilustracja 1. Budowa fi ltra z aktywnym węglem 

typu LAK.Ź
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FILTRY KABINOWE

Myślenie o mikronach 
to droga donikąd
Filtr kabinowy większość użytkowników pojazdów może z łatwością 
wymienić sama. Spośród wszystkich fi ltrów w pojeździe wymieniany jest 
jednak najrzadziej. Częściej czyści się go mechanicznie niż wymienia
– ze szkodą dla zdrowia.
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15 000 km także jest mitem. Nawet 
jeżeli samochód przejeżdża rocznie 
tylko 2000 km, fi ltr i tak należy wy-
mienić przynajmniej raz w  roku lub 
częściej. 

Prawdą jest, że zużyte fi ltry mają 
bezpośredni wpływ na parowanie 
szyb wewnątrz pojazdu, ale to jest 
akurat najmniejszą niedogodnością. 
Podczas używania auta przez ok. 2 
godziny dziennie, przez rok przepły-
nie przez fi ltr 50 mln litrów powie-
trza. Tej ilości nie można zbagatelizo-
wać, dlatego konieczna jest wymiana 
fi ltra raz do roku lub po przejechaniu 
15 000 km. 

Ilustracja 3. 

Produkująca 

fi ltry kabinowe 

konwencjonalne (LA) 

oraz fi ltry kabinowe 

z aktywnym węglem 

(LAK) fi rma MAHLE 

zdecydowała się 

wprowadzić na rynek 

pierwszy na świecie 

fi ltr z 5 warstwami 

w technologii S5. Filtr 

nosi nazwę CareMetix®.
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Ilustracja 2a i 2b. Układ klimatyzacji dobrze chroniony (a) oraz taki, w którym przez kiepski fi ltr 

kabinowy doszło do mocnego zagrzybienia i zapleśnienia (b).
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MAHLE-AFTERMARKET.COM

Our heart beats for
thermal management.

Yesterday, today and tomorrow!

Ekspert w dziedzinie 

zarzadzania temperatura. 

Zarzadzanie temperatura staje sie coraz 

wazniejsza kwestia, która dotyczy wszyst-

kich typów napedów. Oferujemy 

warsztatom kompleksowy wybór czesci 

temperatura, a takze wyposazenie 

warsztatów i sprzet diagnostycznyczny do 

pojazdów osobowych i uzytkowych, 

transportowych oraz maszyn budowla-

nych i rolniczych. Dysponujac asortymen-

jakosci, oferta MAHLE Aftermarket w 

Wybierajac MAHLE wybierasz 100% mocy 

dla swojego warsztatu - dzisiaj i jutro! 

Niezaleznie od 
tego, czy chodzi o 
silnik spalinowy czy 
tez elektryczny.
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DYSTRYBUTORZY URZĄDZEŃ DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Z CZYNNIKIEM R1234YF

Producent: AVL Dystrybucja/sprzedaż : TIP-TOPOL Sp. z o.o., www.tiptopol.pl, tel. 61 815 22 00

Producent: BOSCH / Robert Bosch Sp. z o.o.
Dystrybucja: Ofi cjalni dystrybutorzy Robert Bosch Sp. z o.o.

Dystrybucja/sprzedaż: Inter Cars S.A., www.intercars.com.pl, tel. 22 714 17 98

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: BrainBee Dystrybucja/sprzedaż: Italcom Sp. z o.o., www.italcom.com.pl, tel. 32 204 35 13 

Producent: CTR DENSO THERMAL SYSTEMS 
Dystrybucja/sprzedaż: CD Group Polska Sp. z o.o., www.cdgroup.pl, tel. 512 895 551

Dystrybucja/sprzedaż: Precyzja-Service Sp. z o.o., www.precyzja-service.pl, tel. 52 325 10 26 

Producent: Ecotechnics S.p.A.

Dystrybucja/sprzedaż: Precyzja-Technik Sp. z o.o., www.precyzja.net.pl, tel. 52 339 26 43

Dystrybucja/sprzedaż: COLMEC Sp. z o.o., www.colmec.pl, tel. 58 536 11 00

Dystrybucja/sprzedaż: EURO-KLIMA, www.euro-klima.pl, tel. 22 886 06 64

Dystrybucja/sprzedaż: Coframa, www.coframa.pl, tel. 61 877 05 06

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Dystrybucja/sprzedaż: Best Products Sp. z o.o., www.best-prod.com, tel. 61 847 06 55

Dystrybucja/sprzedaż: Italcom Sp. z o.o., www.italcom.com.pl, tel. 32 204 35 13

Producent: INVENTO
Dystrybucja/sprzedaż: PUP TIP-TOPOL Sp. z o.o., www.tiptopol.pl, tel. 61 815 22 00

Dystrybucja/sprzedaż: FUH WULCAR, www.wulcar.com.pl, tel. 606 264 987 

Producent: LAUNCH
Dystrybucja/sprzedaż: Launch Polska Sp. z o.o., www.launch.pl, tel. 52 585 55 10-11

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: Mahle Dystrybucja/sprzedaż: Sosnowski Sp. z o.o. Sp. k., www.sosnowski.pl, tel. 58 761 35 00

Producent: Magneti Marelli
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., www.magnetimarelli-checkstar.pl

Dystrybucja: Ofi cjalni dystrybutorzy Magneti Marelli Aftermarket

Producent: Modine Manufacturing Company Dystrybucja/sprzedaż 2: Świstowski S.A., www.swistowski.pl, tel. 56 648 54 52

Producent: NORTEC PRO

Dystrybucja/sprzedaż: Coframa, www.coframa.pl, tel. 61 877 05 06

Dystrybucja/sprzedaż: AUTO-LAND, www.auto-land.pl

Dystrybucja/sprzedaż: HART, www.hartphp.com.pl

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: SPIN S.r.l.
Dystrybucja/sprzedaż: MotoTechnik - Hurtownia Więcław-Wiśniewski S.c., www.mototechnik.pl, 

biuro@mototechnik.pl, tel. 609 800 511

Dystrybucja/sprzedaż: W.S.O.P. Sp. z o.o., www.wsop.pl, tel. 32 332 49 30

Producent: SPX Robinair
Dystrybucja/sprzedaż: Moto-Profi l Sp. z o.o., katalog.moto-profi l.pl, tel. 32 604 10 30

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: Sun Diagnostics 

/ Snap On Diagnostics 
https://eu.sun-workshopsolutions.com/pl/

products/air-conditioning 

Dystrybucja/sprzedaż: Cartec K. Wiśniewski, B. Nowak Sp.j., www.cartec-polska.pl, tel. 32 203 03 13 

Dystrybucja/sprzedaż: S&K Service S. Marzec M. Marzec Sp.j., www.skservice.pl, biuro@skservice.pl, 

tel. 22 637 28 95, faks: 22 664 40 57

Dystrybucja/sprzedaż: Inter Cars S.A., www.intercars.com.pl, tel. 22 714 17 98

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.auto-partner.pl, tel. 32 325 15 00

Dystrybucja/sprzedaż: LEWOR Sp.j., www.lewor.pl, tel. 42 213 24 39

Dystrybucja/sprzedaż: MotoTechnik - Hurtownia Więcław-Wiśniewski s.c., www.mototechnik.pl, 

biuro@mototechnik.pl, tel. 609 800 511

Producent: TEXA
Dystrybucja/sprzedaż: Texa Poland Sp. z o.o., www.texapoland.pl, tel. 32 364 18 80

Lista autoryzowanych dystrybutorów na stronie: www.texapoland.pl

Producent: TOP AUTO Dystrybucja/sprzedaż: Best Products Sp. z o.o., www.best-prod.com, tel. 61 847 06 55

Producent: Valeo
Dystrybucja: Ofi cjalni dystrybutorzy Valeo

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: WAECO

Dystrybucja/sprzedaż: Dometic Poland Sp. z o.o., www.dometic.pl, tel. 22 414 32 00

Dystrybucja/sprzedaż: Elcamp, www.elcamp.pl, tel. 662 213 215

Dystrybucja/sprzedaż: Autos, www.autos.com.pl, tel. 52 387 66 10

Dystrybucja/sprzedaż/serwis: Wollers Automotive, www.wollers.com, tel. 695 912 229

WE
RT
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R
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POLSKA
Producent: Werther

WERTHER Polska, www.werther.pl, tel. 52 581 22 51

Dystrybucja/sprzedaż/serwis: Wollers Automotive, www.wollers.com, tel. 695 912 229

Dystrybucja/sprzedaż: Moto-Profi l Sp. z o.o., katalog.moto-profi l.pl, tel. 32 604 10 30

Dystrybucja/sprzedaż: Auto Partner S.A., www.autopartner.com, tel. 32 325 15 00

Producent: WÜRTH Dystrybucja/sprzedaż: WÜRTH Polska Sp. z o.o., www.wurth.pl, tel. 22 510 20 00

Zestawienie zostało przygotowane w dobrej wierze na podstawie informacji 
przesłanych przez dystrybutorów i producentów. 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publikowanych w przeglądach.



Sprawdź filtry Economy
na stronie www.economy-parts.pl lub

Samochody
Dostawcze

W     A  U  T  O  R  Y  Z  O  W  A  N  Y  C  H     S  E  R  W  I  S  A  C  H

Przygotuj samochód
na wiosnę…
i oddychaj pewniej
z czystym systemem
klimatyzacji
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T
o, gdzie umieszczony jest fi ltr 
kabinowy, zależy od modelu 
samochodu. Najczęściej jed-
nak należy go szukać za schow-

kiem w okolicy tunelu środkowego po 
stronie przestrzeni na nogi pasażera. 
Aby uzyskać do niego dostęp, niekie-
dy trzeba wymontować schowek. Dalej 
operacja wymiany jest już bardzo pro-
sta. Wystarczy zdjąć pokrywę, wyjąć 
stary fi ltr, włożyć nowy i przymocować 
z powrotem pokrywę oraz schowek. 

Zatkany fi ltr kabinowy
Najczęściej spotykanym objawem 

niedrożnego fi ltra kabinowego jest pa-
rowanie szyb i zmniejszona wydajność 
nawiewu. Kierowcy lekceważą fi ltr ka-
binowy głównie dlatego, że nie wiedzą 
o jego istnieniu albo po prostu o nim 
zapominają. W warsztatowej prakty-
ce nie dziwią przypadki samochodów, 
w których fi ltr nie był wymieniany od 
chwili, kiedy auto przestało jeździć na 
przeglądy gwarancyjne. 

Bagatelizowanie roli fi ltra nie tyl-
ko obniża komfort podróżowania 
i niekorzystnie wpływa na zdrowie 
podróżujących samochodem osób, ale 
powoduje również przeciążenie silni-
ka dmuchawy. W skrajnych przypad-
kach może doprowadzić do jego prze-
grzania i uszkodzenia. 

Na ilustracjach przedstawiono, 
jak przebiega procedura wymiany fi l-
tra kabinowego w samochodzie Opel 
Adam 1.0 EcoTecDI Turbo, ale w wie-
lu samochodach procedura ta jest bar-
dzo podobna. 

Na podstawie informacji fi rmy UFI

Czas wymienić fi ltr 

kabinowy. Zużyty fi ltr 

powoduje alergie, 

bóle gardła, kaszel, 

zmniejszoną czujność 

kierowcy i gromadzenie 

pary na szybach.
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WYMIANA FILTRA KABINOWEGO

Prosta rzecz, a cieszy
Konieczność wymiany fi ltra kabinowego bardzo często bywa bagatelizowana 
przez właścicieli samochodów. W trakcie serwisowania pojazdu warto 
więc zwrócić na niego szczególną uwagę. Wymiana jest zazwyczaj prosta, 
a nowy fi ltr na pewno ulży w pracy dmuchawie nawiewu i przyczyni się do 
poprawienia czystości powietrza wewnątrz samochodu.

1

Filtr kabinowy znajduje się po stronie pasażera, pod schowkiem. 

2

Wyjmij osłonę 

nawiewu 

bocznego.

3
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Wyciągnij fi ltr 

kabinowy 

z obudowy. 
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Sprawdź 

kompatybilność 

starego 

i nowego fi ltra. 
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Włóż nowy fi ltr 

kabinowy do 

obudowy. 
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W
irusy są cząstkami orga-
nicznymi, a ich dojrzała, 
kompletna forma nazy-
wana jest wirionem i ma 

zazwyczaj średnicę wynoszącą od 0,01 
do 0,4 μm (μm = mikrometr). Jeden 
mikrometr to jedna tysięczna milime-
tra. Wirusy klasyfi kowane są w katego-
rii PM1. Przyjęty podział na kategorie 
PM10, PM2,5 oraz PM1 został określo-
ny w standardzie „National Air Quality 
Standard for Particulate Matter” Agen-
cji Ochrony Środowiska USA (EPA). Ta 
stosowana na całym świecie klasyfi -
kacja odgrywa szczególnie ważną rolę 
w dziedzinie fi ltracji powietrza, ponie-
waż rozmiar fi ltrowanych cząstek jest 
bardzo ważny w mechanicznej fi ltracji. 
Wybór właściwego fi ltra ma kolosalne 
znaczenie.

Wirusy, bakterie i pasożyty
Wirusy nie składają się z komórek 

i mogą rozmnażać się tylko w komór-
kach gospodarza, dlatego są od nich 
w pełni zależne. Podobnie jak bak-
terie, pasożyty i grzyby wirusy nale-
żą do kategorii patogenów i wywołują 
chorobę u gospodarza.

W przeciwieństwie do wirusów 
bakterie są jednokomórkowymi orga-
nizmami, które mogą się rozmnażać 
przez podział komórek. Pasożyty rów-
nież składają się z komórek, jednak do 
reprodukcji wykorzystują procesy me-
taboliczne gospodarzy, tak jak dzieje 
się to w przypadku wirusów.

Rzut oka na wirusy
Koronawirus: sposób rozprze-

strzeniania się to infekcja kropelkowa 
i kontaktowa. Wirus COVID-19 został 
odkryty w chińskim mieście Wuhan 
pod koniec 2019 r. Charakteryzuje 
się szybkim rozprzestrzenianiem się 
i śmiertelnością na poziomie ok. 2%.

Grypa: rozprzestrzenia się przez 
infekcję kropelkową i kontaktową. 
„Standardowa” grypa jest powodowana 
przez trzy typy wirusów i jest najczęst-
szą infekcją wirusową. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do-
tyka 10–20% populacji rocznie.

Odra: infekcja kropelkowa. Odra 
jest uznawana za chorobę wieku dzie-
cięcego. Rozprzestrzenianie się jest 

blokowane przez szczepionki. W dal-
szym ciągu dochodzi jednak do zarażeń 
w Afryce.

Ebola: infekcja kontaktowa (przez 
krew i płyny ustrojowe). Ebola może 
być przenoszona między ludźmi i zwie-
rzętami. Powoduje śmiertelną gorączkę 
krwotoczną.

Świńska grypa: infekcja kropel-
kowa i kontaktowa. Wirus H1N1 dotyka 
ludzi i inne ssaki. W 2009 r. ponad 500 
tys. ludzi w 200 krajach zostało zainfe-
kowanych tym patogenem w ciągu kilku 
miesięcy.

Ochrona przed infekcją
Nie wszystkie wirusy są jednakowo 

niebezpieczne. Niektóre z patogenów 
są przekazywane tylko w trakcie inten-
sywnego kontaktu, podczas gdy inne 
mogą przenosić się na większe odległo-
ści. W przypadku ścieżek infekcji wy-
korzystujących powietrze jako medium 
transmisyjne do zwalczania patogenów 
można zastosować skuteczne koncep-
cje fi ltrów powietrza. Jakość powietrza 
w pomieszczeniu, a tym samym fi ltracja 
powietrza nie mają wpływu na inne źród-
ła infekcji (skażona żywność lub woda).

Stopnie fi ltrowania 
i wydajność separacji
Częstą drogą infekcji jest droga kro-

pelkowa. Wiriony są rozprowadzane 
w powietrzu przez kropelki mniejsze 
niż 5 μm. Wielostopniowe systemy fi l-
tracji powietrza mogą prawie całkowi-
cie oddzielić te cząstki, a tym samym 
skutecznie zmniejszyć stężenie pato-
genu w pomieszczeniu. 

Filtry powietrza różnych klas są 
łączone w wielostopniowy system, 
aby zapewnić pożądaną jakość powie-
trza w pomieszczeniu. Podstawą do-
boru stopni fi ltrów i klasyfi kacji fi l-
trów powietrza jest standard testowy 
ISO 16890. Filtry powietrza są dzielo-
ne na odpowiednie klasy ISO w opar-
ciu o ich skuteczność separacji różnych 
wielkości cząstek PM10, PM2,5 i PM1. 
W przypadku fi ltrów HEPA (klasy fi l-
trów EPA, HEPA i ULPA) stosuje się 
standard ISO 29463 bazujący na euro-
pejskiej normie fi ltrów EN 1822.

Etapy fi ltrowania
Etap fi ltrowania 1: Filtry kiesze-

niowe początkowo oddzielają więk-
szość cząstek PM10, takich jak kurz 
i pyłki, od zasilania i recyrkulacji po-
wietrza. Charakteryzują się niskimi 
spadkami ciśnienia, co sprawia, że są 
wysoce energooszczędne.

Etap fi ltrowania 2: Prawie wszyst-
kie cząsteczki PM2,5 są fi ltrowane 
w drugim stopniu fi ltrowania. Filtry 
kasetowe wyróżniają się tutaj wysoką 
zdolnością zatrzymywania pyłu i sta-
bilną wydajnością separacji.

Etap fi ltrowania 3: Trzeci stopień 
z fi ltrami HEPA odpowiada za zapew-
nienie sterylności i czystego powietrza 
w pomieszczeniu. Filtr HEPA/ULPA 
klasy H14 usuwa z powietrza ponad 
99,995% pozostałych cząstek, zaraz-
ków i wirusów, tym samym skutecz-
nie minimalizując ryzyko zarażenia 
się wewnątrz pomieszczeń. 

Na podstawie informacji fi rmy Corteco

FILTRACJA – FILTRY KABINOWE

Skuteczna bariera 
Dookoła nas występują różne rodzaje wirusów. Podczas gdy część z nich jest 
nieszkodliwa, inne stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. 

Wydajność separacyjna 

(ISO ePM1) osiągana 

jest przez zastosowanie 

trójstopniowej fi ltracji.
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Filtr kieszeniowy
Dokładność fi ltracji cząstek PM10 = 60%

Zgodnie z ISO 16890 
(M6 zgodnie z EN 779:2012)

Filtr kasetowy
Dokładność fi ltracji cząstek PM1 = 80%

Zgodnie z ISO 16890 
(F9 zgodnie z EN 779:2012)

Filtr HEPA
Dokładność fi ltracji ISO 45 H 

Zgodnie z ISO 29463 
(H14 zgodnie z EN 1822:2009)

1. stopień fi ltracji

2. stopień fi ltracji

3. stopień fi ltracji

@CrossMedia

Więcej informacji o fi ltracji 
powietrza, bakteriach i wiru-
sach znajdziesz po zeskano-
waniu kodu QR.

INFO
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Pierwsza klima 
w samochodzie

Dziś samochód bez klimatyzacji to 
rzadkość, choć ciągle na ulicach moż-
na spotkać pojazdy bez tego udogod-
nienia. Najdłuższą tradycję klimaty-
zacja ma w Stanach Zjednoczonych. 
Pierwszym samochodem z układem 
klimatyzacji był zaprezentowany pod-
czas salonu w Chicago w 1939 roku
Packard One-Ten. Samochód kosztu-
jący wówczas 975 dolarów mógł zo-
stać dodatkowo wyposażony w układ 
klimatyzacji za dopłatą rzędu 270 do-
larów. Klima o wartości 1/3 samo-
chodu zamontowana była za tylnymi 
siedzeniami i była dostępna we wszyst-
kich samochodach Packarda już od 
1940 roku. Oczywiście za dopłatą.

Pierwszy samochód z układem klimatyzacji 

to Packard 110 zaprezentowany w Chicago 

w 1939 roku. 
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Od ponad 50 lat seryjnie

W 1953 r. Chrysler wypuścił model 
Imperial, który był seryjnie wyposa-
żony w układ klimatyzacji. W tamtym 
okresie w samochodzie tym zastoso-
wano prostsze i bardziej bezawaryj-
ne rozwiązanie niż w pojazdach kon-
kurencji. System działał na zasadzie 
recyrkulacji powietrza znajdującego 
się w kabinie, dzięki czemu w 2 mi-
nuty mógł ochłodzić je z temperatury 
48° do 30°C. Układ oferował też moż-
liwość regulacji intensywności pracy 
klimatyzacji dzięki trzypozycyjnemu 
regulatorowi (High–Medium–Low). 
Jak głosił slogan reklamowy, klima-
tyzacja pozwalała całkowicie usu-
nąć wilgoć z powietrza w kabinie, wy-
eliminować kurz, pyły, a także dym 
papierosowy.

Chrysler Imperial z 1953 roku był seryjnie 

wyposażony w klimatyzację.
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Sposób na silne światło 
Od chwili, gdy pierwszy samochód opuścił fabrykę, rozwój motoryzacji był 

bardzo gwałtowny. Wzrastająca liczba pojazdów na drogach wymusiła zwięk-
szenie bezpieczeństwa. Najpierw samochodowe oświetlenie stanowiły lampy 
oliwne i karbidowe. W 1913 roku marka Cadillac wprowadziła w samochodzie 
pierwszą żarówkę elektryczną do oświetlenia samochodu. Niestety elektryczne 
źródła światła nie były w tamtych czasach zbyt mocne: lampa Cadillaca miała 
0,5 W mocy. W latach 20. XX wieku Henry Ford rozpoczął seryjną produkcję For-
da T z refl ektorami wyposażonymi w żarówki elektryczne o większej mocy. Po-
mysł przejęli inni konstruktorzy, a odpowiednie oświetlenie samochodów sta-
ło się tak ważną kwestią, że w wielu pojazdach montowano nawet i sześć lamp. 
Okazało się jednak, że co za dużo, to niezdrowo. Zbyt wiele lamp oślepiało in-
nych kierowców. W 1924 roku Philips wypuścił na rynek żarówki z dwoma żar-
nikami, umożliwiające zmianę świateł drogowych na światła mijania. Na kolejne 
nowości trzeba było czekać do lat 50. XX wieku, kiedy w Europie wprowadzono 
światła asymetryczne, które słabiej oświetlały środek jezdni, a mocniej – pobo-
cze. Przełom w oświetleniu samochodowym dokonał się w latach 60. XX w., gdy 
wprowadzono do powszechnego użycia żarówki halogenowe. Pozwoliło to wy-

eliminować problem, z którym kon-
struktorzy borykali się od czasów 
powstania świateł elektrycznych
– ciemnienie bańki. Dochodzi do nie-
go wówczas, gdy pod wpływem gene-
rowanego przez przepływ prądu cie-
pła z żarnika żarówki odrywają się 
atomy wolframu, które osadzają się 
na ściankach w postaci ciemnego nalo-
tu. Narost nalotu zmniejsza przenikal-
ność szkła i osłabia żarówkę. W żarów-
kach halogenowych atomy wolframu 
łączą się z pierwiastkami z grupy halo-
genów (najczęściej jodem lub bromem), 
które tworzą gaz wypełniający bańkę 
żarówki. Następnie zostają przez nie 
przyciągnięte z powrotem w kierunku 
żarnika. Proces ten, zwany halogeno-
wym cyklem regeneracyjnym, nie tyl-
ko zapobiega ciemnieniu bańki, ale też 
zwiększa wydajność oświetlenia.

Widzieć po zmroku

Samochodowe systemy poprawia-
jące widoczność w nocy korzystają 
z kamer termowizyjnych, aby umoż-
liwić dostrzeżenie przeszkód, które 
znajdują się poza zasięgiem świateł 
samochodu. W niektórych modelach 
aut systemy te są dostępne już od 20 
lat. Pierwszym pojazdem, w którym 
wykorzystano system NVD (Night 
Vision Devices) był Cadillaac Devil-
le z 2000 roku. Zastosowano w nim 
technologie poprawiania obrazu, 

obrazowania termicznego i aktywnej 
iluminacji. Aby móc dokładnie zloka-
lizować obiekt, system korzysta przy 
tym z kamer podczerwonych, LiDaru 
i radaru. 

Systemy tego typu dzielą się na 
aktywne i pasywne. Systemy aktyw-
ne korzystają z lampy podczerwieni, 
którą oświetlany jest obszar przed 
pojazdem. Oświetlenie działa w spo-
sób impulsowy i jest zsynchronizo-
wane z kamerą podczerwoną. Dzięki 
długości fali na poziomie 0,75–1,4 μm 
promieniowanie podczerwone dobrze 
przenika przez mgłę i może mieć za-
sięg do 250 metrów przed pojazdem. 

Systemy pasywne nie korzystają 
z oświetlenia podczerwienią. Są zdol-
ne jedynie do odbioru promieniowa-
nia termicznego obiektów za pomocą 
kamery termowizyjnej. Ich zasięg wy-
nosi ok. 300 metrów.

Stanowisko kontrolne 

podczas produkcji 

żarówki halogenowej.

Ź
ró

d
ło

: R
av

en
 M

ed
ia

 –
 M

ac
ie

j B
lu

m

System Night Vision 

w Audi A8. Ź
ró

d
ło

: R
o

b
er

t 
Ba

si
c/

A
tt

rib
u

ti
o

n
 2

.0
 

G
en

er
ic

 (C
C

 B
Y 

2.
0)





castrol.pl/magnatec

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA DUALOCK 
CASTROL MAGNATEC REDUKUJE 
ZUŻYCIE SILNIKA O 50%*

* Pomyślnie przetestowany pod kątem limitu zużycia API SN w sekwencyjnych testach silnikowych „Sequence IVA” oraz limitu zużycia ACEA w teście silnikowym OM646LA

Molekuły DUALOCK przywierają do kluczowych 
części silnika i łączą się ze sobą, tworząc silną barierę 
ochronną, która radykalnie — bo aż o 50%* — zmniejsza 
zużycie silnika podczas rozruchu oraz zużycie 
wynikające z częstego zatrzymywania się i ruszania.
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