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Wyprodukowane 
do duuużych odległości
Nieważne gdzie i jak długo jedziesz: na jakość MEYLE-HD możesz 
zawsze liczyć. Nasi inżynierowie wykrywają małe i większe słabostki oryginalnych 
części i je po prostu ulepszają. 
Od projektu do produkcji – wszystko z jednej silnej ręki! Rezultat? Ulepszone 
części zamienne wysokiej jakości HD od MEYLE, z którymi dotrzesz daleko - bo po 
prostu służą dłużej.Udzielamy gwarancji aż na 4 lata!

www.meyle.com
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Drodzy Czytelnicy!

Gdyby my chcieli podsumowa  minio-
ny rok, ka dy z nas mia by zapewne 
kilka zda  do powiedzenia. Dla Auto 
Partnera by  to rok wielu zmian i kolejny 
rok wyt onej pracy. Otworzyli my dwie 
nowe  lie, zmienili my równie  loka-
lizacje w dwóch miastach na znacznie 
korzystniejsze pod wzgl dem logistyki 
i umiejscowienia. Opracowali my nowe 
programy promocyjne. 

Jeste my pewni, e kolejny rok b dzie 
równie owocny. Jego pocz tek ju   
zapowiada si  niezmiernie ciekawie. 
Planujemy otwarcie kolejnych oddzia ów 
naszej  rmy, za  nowe pomys y marke-
tingowe ju  tylko czekaj  na realizacj  
w zaplanowanych terminach. wietnym 
przyk adem dobrego pocz tku nowego 
roku jest nasze pismo, które dbaj c o 
Czytelników, stale udoskonalamy. W tym 
numerze Auto Panoramy wzbogacili -
my pismo o cztery kolejne strony i za-
pewniamy Pa stwa, e nie b dzie to os-
tatnie s owo w tym roku.

Korzystaj  z okazji  chcielby my y-
czy  wszystkim naszym Czytelnikom 
oraz Klientom spe nienia wszelkich 
zamierze  oraz  naj mielszych planów 
w nowym roku. yczymy Pa stwu wiele 
zdrowia, aby te zamiary okaza y si  atwe 
w realizacji. 

Jak w ka dym wydaniu, na przed-
ostatniej stronie naszego kwartalnika 
umie cili my krzy ówk .  Za poprawne 
rozwi zania przewidzieli my wiele cie- 
kawych nagród.

yczymy Pa stwu przyjemnej lektury 
i ocze  kujemy na Wasze uwagi oraz 
suge stie do tycz ce naszego pisma pod 
adresem: 

marketing@autoap.com.pl 
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pokonuj c wysoko Balian Team. I to by  
ostatni mecz sobotniego turnieju.

W niedziel  pierwszy pó  na  to walka 
l skich dru yn, Sitting Bulls grali z 

Je d cami. Drugi pó  na  nie by  tak 
pasjonuj cy. SK Ostrava wygrywaj c 
z Four Kings Warszawa, zapewni a sobie 
miejsce w wielkim  nale.

Po niedzielnych pó  na ach przyszed  
czas na ostateczne rozstrzygni cie, kto 
zajmie pi te miejsce w Turnieju o Puchar 
Je d ców. Naprzeciw siebie stan y, po 
raz drugi zespo y „Lataj cych Skrzyde  
z Rzeszowa” oraz Balian z okolic Poz-
nania. 

Ta druga dru yna mia a bardzo ci kie za-
danie, poniewa , aby zaj  pi te miejsce 

RIDERS CUP 2011 
Turniej Rugby  

16/2012

Jak ju  niejednokrotnie pisa li-
my – zarz d  rmy Auto Partner 

SA i MaXgear, ch tnie wspie-
ra sportowców ró nych dys-
cyplin sporto wych. Relacjono-
wali my  ju  zmagania siatkarzy, 
pi karzy, rowerzystów i innych 
znanych lub mniej znanych 
dyscy plin sportowych. Tym ra-
zem pre zentujemy relacje z V 
edycji Turnieju Rugby Na Wóz-
kach o Puchar Dru yny Je d cy 
„RIDERS CUP 2011”.  

Turniej odbywa  si  w dniach 24–25 
wrze nia 2011 r. w Hali M.O.SiR 
w Zabrzu. Niestety wcze niejsze za o-
enia, co do terminu turnieju i ilo ci 

uczestnicz cych dru yn, musia y zosta  
zmienione ze wzgl du na wszechobec-
ny kryzys i wycofanie si  kilku strate-
gicznych sponsorów. Jednak dzi ki 
wsparciu m.in.  rmy Auto Partner SA 
i MaXgear turniej si  odby . 

Wzi o w nim udzia  nie 12, jak planowano 
wcze niej, a tylko 6 dru yn, w tym jedna 
zagraniczna. Pomimo i  turniej zosta  a  

w takim stopniu „uszczuplony”, to nadal
 jest to najwi kszy turniej Rugby Na Wóz-
kach w Polsce.                              

Sze  dru yn podzielonych na dwie grupy 
(„A” i „B”) zacz o rywalizacj  w sobot  
punkt u alnie o godzinie 8.30 w systemie 
„ka dy z ka dym”. 

Po fazie grupowej, w gru pie „A”, na pier-
wszym miejscu uplasowa a si  dru yna 
SK Ostrava, drugie miejsce zaj li 
Je d cy, a trzecie Flying Wings. W grupie 
drugiej, czyli „B”, tabela grupowa u o y a 
si  nast puj co: Sitting Bulls Katowice, 
Four Kings Warszawa oraz Balian Team. 
Tym samym ju  wiadomo by o, kto zagra 
w pó  na ach, a kto o pi te miejsce. 

Pierwszy dwumecz o pi te miejsce 
(w sobot ) wygra a dru yna Flying Wings, 
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Szkolenia techniczne Bosch 
- uk ady hamulcowe 2011r.

Auto Wydarzenia

 W 2011 roku odby  si  kolejny 
cykl  szkole  „Bosch - uk ady 
hamulcowe".

Szkolenia zosta y przeprowadzone 
w War szawie, Rzeszowie, Bielsku-Bia ej, 
D browie Górniczej, Mi sku Mazowiec-
kim, Opolu i Lublinie.

Obejmowa y nast puj ce zagadnienia 
i wi czenia praktyczne:

•  Podstawy dzia ania uk adu hamulco  -   
   wego

• Najnowsze systemy bezp. aktywnego 
   i ich wp yw na serwisowanie uk adu 
   hamulcowego

•  Prawid owy monta  tarcz i klocków 
   hamulcowych

•  Przyczyny niedomaga  uk adu 
   hamulcowego

•  Drgania, rezonans i ich wp yw na 
   funkcjonowanie hamulców, jak 
   z nimi walczy

16/2012

•  Jazda próbna, na co zwróci  uwag

•  Docieranie hamulców

•  Wymiana p ynu hamulcowego

• Dezaktywacja i aktywacja uk adu SBC,  
   omówienie systemu

• Wymiana klocków w el. hamulcach 
   postojowych, omówienie rozwi za

• Wymiana p ynu hamulcowego w 
   uk adach ESP: ATE, Bosch, TRW

• Badanie uk adu ESP

• Wymiana tarcz i klocków w samochodzie.

W cz ci praktycznej mo na by o zapo-
zna  si  mi dzy innymi z zastosowa-
niem ogólnie znanych, a jednak cz sto 
zapo minanych czujników zegarowych, 
urz dze  do badania  temperatury wrze-
nia p ynu hamulcowego czy pasty do 
uk adów hamulcowych Bosch SUPERFIT.

w turnieju, musia a pokona  Rzeszów 
minimum 25 punktami. 

W ostateczno ci mecz ten by  lepszy 
ni  sobotnie spotkanie. Jednak z pi tym 
miejscem do domu wyjecha a dru yna 
z Rzeszowa. Szósta pozycja przypad a 
dru ynie Balian. 

Punktualnie o 11.30 na boisku spotka a 
si  dru yna ze l ska (Sitting Bulls) 
z dru yn  z Warszawy (Four Kings). 

Zaci ta walka, nieoczekiwane zbiegi 
okoliczno ci, du o emocji sporto-
wych i wiele, wiele akcji, które mog y 
albo zachwyca , albo „zdo owa ” 
osoby, które znaj  si  na rugby. 

W spotkaniu tym „Warszawka” okaza a 
si  lepszym zespo em, pokonuj c (nieo-
czekiwanie) dru yn  z Katowic jednym 
punktem 33:32 i na koniec wielka rado  
„Czterech Koron” z Warszawy.

Oko o godziny 14.40 rozpocz  si  
wielki  na , w którym to zagrali Je d cy 
z SK Ostrava. 

Po sobotniej pora ce Je d ców z tym 
zespo em w fazie grupowej, wiedzieli -
my, na co mo emy liczy , czego mo e-
my si  spodziewa . 

Pocz tek meczu by  wyrównany i zaci ty. 
Jednak liczne drobne b dy spowodowa y, 
e nasza dru yna Je d ców przegra a 

siedmioma punktami. 

Ostatecznie Puchar V Edycji Turnieju 
Rugby Na Wózkach zosta  wr czony za-
wodnikom SK Ostrava.

Wi cej na ten temat oraz relacji foto i video 
z pozosta ych zawodów, w których udzia  
brali zawodnicy ze l ska wspierani przez 
 rm  Auto Partner SA i MaXgear na: 

www.jezdzcy.pl 
www.sson.pl 
 



W dniach 10-14 stycznia 2012r. 
 rma ContiTech oraz Auto Part-

ner zabra a swoich najlepszych 
klientów w Alpy. Soelden to 
bardzo popularny o rodek 
narciarski w Austrii, otoczony 
przez ok. 90 trzytysi czników 
z których wi  kszo  mierzy 
ponad 3400 m.n.p.m. Znako-
micie przygotowane stoki na 
lodowcu, gwarancja niegu 
przez ca y rok oraz doskona a 
sie  wyci gów przyci gaj  nar-
ciarzy z ca ego wiata.

Jeste my na wie o po powrocie z nar-
ciarskiego wypadu do austriackiego ku-
rortu Soelden. Wiele wspomnie . Trudno 
wskaza , co by o najlepsze? Pewnie dla 
ka dego uczestnika co  innego. Jednego 
mo emy by  pewni – najwa niejsza by a 
niezwyk a atmosfera panuj ca podczas 
wyjazdu. Ta integracja i wi , która powsta a 
w a ciwie od pierwszej chwili. Ale po kolei...

Dlaczego Soelden? Miejsce wskazane 
przez organizatora – Grup  Szafra ski – 
wybrane zosta o wprost idealnie. Jedna 
z najlepszych alpejskich stacji narciarskich, 
któr  wszyscy odwiedzili po raz pierwszy.  
A tutaj: super hotel, wietne trasy, które 
zaskakiwa y nawet  najbardziej zaawanso-

wanych narciarzy i po prostu niezwyk e 
Alpy dooko a. Soelden to jeden z najle-
pszych kurortów. Do dyspozycji narcia-
rzy jest a  145 km przygotowanych tras 

zjazdowych na ka dym poziomie umiej -
 tno ci. Sami zreszt  zobaczcie, jak wygl da 
mapka tras. Sam pocz tek, czyli dojazd 
troch  przera a . Do pokonania ok. 1000 
km. Szybko okaza o si , e nawet ten punkt 
programu mo e by  przyjemny: nowy kom-
fortowy autokar, fajni kierowcy i ...rozs dne 
:)  zaopatrzenie barku spowodowa o, e 
podró  przebieg a w przyjemnej atmosfe-
rze. Kto chcia , zawsze móg  si  po o y  
spa . Do dyspozycji naszej grupy pod-
stawiono  du y autokar, wi c ka dy 
mia  dla siebie minimum dwa siedzenia. 
Dojechali my zaskakuj co szybko.

Dzie  pierwszy rano. Ale tu pi knie! 
...zapieraj cy dech w piersiach widok 
po wyj ciu z hotelu. Grupa podzielona 
w sposób naturalny na pocz tkuj cych 
i zaawansowanych ruszy a na narty. 
Pocz tkuj cy pod okiem Okna zapi li narty 
po raz pierwszy. Sami ich spytajcie, jak 
to by o. W ka dym razie o sukcesie tren-
era wiadczy fakt, e ostatniego dnia kilku 
reprezentantów grupy „the best'ciaków” 
pojawi o si  na starcie zawodów. A to tylko 
trzy dni na nartach! Zaawansowani, ki-
erowani przez Ew , pojechali zwiedza  
lodowiec. To spora odleg o , ale dla 
sprawnego narciarza  niezbyt trudne. 

Spore wra enie zrobi  tunel narciarski, przy-
gotowany dla narciarzy, cz cy lodowiec 
Rettenbach z Tiefenbach.Taka inwestycja 
robi wra enie. 

W ka dym razie grupa zaawansowana spo-
ro poje dzi a. Mogli si  o tym przekona , 
sprawdzaj c na specjalnych urz dzeniach 
ilo  kilometrów, które pokonali. Wystarczy o 

16/20126 Auto Wydarzenia

Soelden 
sk pane w s o cu 
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Nr Nazwisko Imi  Przejazd 1 Przejazd 2 Przejazd suma Miejsce Open

17 Zaj c Jerzy 00:31.87 00:31.94 01:03.81 1 1

18 Wilk Ryszard 00:34.11 00:33.82 01:07.93 2 2

3 Hodurek Grzegorz 00:37.25 00:31.36 01:08.61 3 3

10 Fornalik Artur 00:36.57 00:38.68 01:15.25 4 4

8 Chrz szcz Józef 00:39.42 00:39.05 01:18.47 5 5

4 B aszczyk S awomir 00:40.29 00:38.94 01:19.23 6 6

5 Wójcikiewicz Dawid 00:43.58 00:40.52 01:24.10 7 7

7 Rusin Wojciech 00:57.30 00:48.70 01:48.00 1 8

1 Subocz Miros aw 01:23.17 01:12.87 02:36.04 2 9

12 D ugosz Tomasz 01:30.40 1 10

6 Herdzina Konrad 01:45.95 2 11

14 Kowalski Mateusz 04:19.18 3 12

2 witalska Roxana

9 Wierzbicka Anna

11 Adamczyk Katarzyna

15 Soza ski Jacek 00:31.57 dns 00:36,74 01:08.31

Auto Wydarzenia
poda  numer skipassu i dostajemy wydruk: 
35 kilometrów!
Autokar zosta  podstawiony dwukrot-
nie – dla zm czonych ok. godziny 
14.00 i dla „po eraczy” kilometrów 
po zako czeniu pracy wyci gów.
Wieczór pierwszego dnia to nowe emocje. 
Wszyscy po powrocie z hotelowego SPA, 
po kolacji spotkali si  na prezentacji pro-
wadzonej przez Ew , dotycz cej doboru 
sprz tu narciarskiego i wykorzystania tego 
sprz tu w praktyce na stoku. Pojawi o 
si  sporo pyta  i sporo emocji. Bardzo 
pouczaj ce do wiadczenie. Takie spotkanie 
z profesjonalist  i wymiana do wiadcze  to 
sprawa bezcenna. Wydawa o si , e ten 
wieczór trwa  b dzie bez ko ca. Wspania a 
narciarska atmosfera „na sucho”.

Nast pnego dnia grupa pocz tkuj cych 
obok trenera Okna zasilona zosta a przez 
Ew , by o wi c dwóch trenerów na sied-
miu (!)  ucz cych si . To musia o odnie  
skutek. Niektórzy po raz pierwszy u yli 
wyci gu orczykowego, a kilku … ruszy o 
na wyci gi krzese kowe dla zaawanso-
wanych. Grupa „wyjadaczy” pojecha a 
zwiedza  Gaischkogl – i tutaj zaskocze-
nie! –  puste, pi kne trasy. Wieczornym 
wydarzeniem by a wizyta w Aqua Dome. 

To co zastali my robi wi cej ni  wra enie. 
Tego nie da si  opisa , je li znajdziecie 
si  kiedy  w tamtej okolicy, koniecznie 
sprawd cie. Baseny z muzyk , niezwyk e 
sauny. To miejsce si  zwiedza przez kilka 
dni. A  szkoda, e byli my tak krótko.
W trzeci dzie  emocje pozosta y na 
podobnym, wysokim poziomie. Wszyscy 
ju  wiedzieli, co nas spotka. Ruszamy 
zdobywa  nowe trasy i do wiadczenia. 
Podczas lunchu organizatorzy przepro-
wadzili losowanie numerów startowych 
na zawody nast pnego dnia. Wyobra nia 
zacz a dzia a , tak samo jak emocje... 
Fajna zabawa. Wszyscy zm czeni wró-
cili do hotelu, a tutaj nowa niespodzianka. 
Kuchnia hotelu Rita jest doskona a, ale 
ten wieczór... wydawa o si , e Gala Diner 
trwa  b dzie do rana. Tutaj si  nie chudnie. 
Tym bardziej, e kolejne przystawki po-
dawane pod nos nie dawa y szansy nawet 

najbardziej dbaj cym o linie. Po prostu nie 
mo na by o odmówi . 

Ostatni dzie  na nartach to kulminacja 
emocji: zawody narciarskie. Miejscem 
zmaga  by a specjalnie przygotowana 
i odgrodzona trasa, na której ustawiono 
SL gigant. atwo nie by o, jak to podczas 
typowego alpejskiego slalomu. Wyniki 
zawodów podajemy w poni szej tabeli. 

Podsumowuj c ten niezapomniany 
wyjazd: ka dy wywióz  w asne wra enia: 
Alpy, trasy, nowoczesne wyci gi, base-
ny, kulinaria, towarzystwo... A co z tego 
by o najlepsze? Wszystko razem zrobi o 
piorunuj ce wra enie. Wszyscy wietnie 
odpocz li. To chyba najwa niejsze. I za 
to dzi kujemy organizatorowi. Na pew-
no chcieliby my prze y  to jeszcze raz. 



Optymalna moc rozruchu  
dla każdego pojazdu:  
akumulatory Bosch 

Linia akumulatorów S5, S4 i S3 firmy Bosch oferuje „moc skrojoną na miarę” – dla 
wszystkich kategorii pojazdów oraz wszystkich wersji wyposażenia i dla każdej strefy  
klimatycznej. Wysoką sprawność akumulatory te zawdzięczają specjalnej konstrukcji  
podwójnej pokrywy labiryntowej, która gwarantuje: rezerwy mocy potrzebne do pracy 
przy wysokich obciążeniach, 20% dłuższą żywotność oraz pewny rozruch w każdych  
warunkach. Zminimalizowane zużycie wody czyni ten akumulator absolutnie bezobsługo-
wym. Akumulatory Bosch posiadają ponadstandardowe pojemności i prądy rozruchu, po-
zwalające sprostać dużej liczbie zamontowanych w pojeździe odbiorników elektrycznych. 
To solidna dawka energii, na którą zasługuje Twój samochód. www.akumulatorybosch.pl 
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Nowa technologia produkcji akumula-
torów stanowi odpowiedź na rosnące 
wymagania producentów samocho-
dów, którzy oczekują, by akumulator 
dysponował coraz większą pojemno-
ścią, wyższym prądem rozruchu oraz 
coraz większą niezawodnością. Roz-
wiązanie to zapewnia bezproblemowe 
i skuteczne funkcjonowanie kluczo-
wych dla bezpieczeństwa jazdy ukła-
dów elektronicznych takich, jak ABS, 
ESP a w przyszłości PSS (Predictive 
Safety System), ACC (Adaptive Cruise 
Control), BA (Brake Assist), czy Park 
Assist itp. Nowa konstrukcja zaspoka-
ja ponadto wymagania użytkowników, 
którzy żądają wydłużenia okresu użyt-
kowania akumulatora przy utrzymaniu 
jego bezawaryjności, stałego podwyż-
szania mocy startowej akumu-
latora i wyeliminowa-
nia konieczności jego 
obsługi.

Technologia produkcji 
kratek PowerFrame 
to nowatorska metoda 
precyzyjnego wytłacza-
nia kratek pod wyso-
kim ciśnieniem, która 
zastępuje dotychczaso-
wą technikę odlewniczą 
lub cięcie i  rozciąganie 
kratki. Osiągnięta w ten 
sposób stabilna, precyzyj-
na struktura materiału zapew-
nia bardzo dobre przyleganie masy 
czynnej i umożliwia szybkie ładowanie 
akumulatora przy jego nieznacznej 

oporności. W porównaniu z  kratka-
mi konwencjonalnymi kratki tłoczone 
charakteryzuje znacznie większa prze-
wodność oraz odporność na obciąże-
nia mechaniczne powstające w trakcie 
produkcji i podczas użytkowania. W no-
wej konstrukcji żyłki kratki prowadzo-
ne są promieniście od chorągiewki, 
co zapewnia optymalne przewodzenie 
prądu, który jest jak najszybszą drogą 
przekazywany do odbiornika prądu. 
W porównaniu z kratką tradycyjną, Po-
werFrame ma stabilne obramowanie, 
które minimalizuje koro-
zję na krawędziach kratki 
oraz zapobiega odkształ-
ceniom płyt. Aby dodat-
kowo poprawić wytrzyma-
łość kratki i jej odporność 
na korozję, miejsca, w któ-
rych przepływ ładunków 
jest największy wzmocniono poprzez 
naniesienie dodatkowej ilości stopu.

Akumulatory Bosch li-
nii „S” są całkowi-
cie bezobsługowe. 
Pomaga w tym tzw. 
„głęboka zabudowa” 
kratek, która zapew-
nia dodatkową re-
zerwę elektrolitu nad 
płytami. Dzięki temu 
użytkownik nie musi 
dolewać do akumula-
tora wody destylowa-
nej przez cały okres 
jego użytkowania.

Akumulatory Bosch są bezpieczne. 
Można montować je nawet we wnę-
trzu pojazdu. Dzieje się tak za sprawą 
opatentowanej pokrywy labiryntowej, 
w której gazy powstające podczas ła-
dowania i rozładowania poddawane 
są procesowi recyrkulacji, skropleniu 
i kierowane z powrotem do wnętrza 
akumulatora.

Akumulatory Bosch S3, S4 i S5 są 
wykonane w tej samej technologii. 
Różnią się natomiast swoimi pojem-
nościami i prądami rozruchu w danym 
rozmiarze skrzynki. Różnice w parame-
trach elektrycznych odzwierciedlają 
różnice potrzeb elektrycznych wystę-
pujące w parku samochodowym.

Akumulatory Bosch S5 przeznaczone 
są do zastosowania w samochodach 
nowej generacji (1-6 lat) szczegól-
nie z silnikami Diesla, wyposażonymi 
w  dużą liczbę elektronicznych syste-
mów poprawiających bezpieczeństwo 
i komfort jazdy. Skierowane są do 
osób nastawionych na produkt o naj-
wyższych parametrach i bezpieczeń-
stwie użytkowania. Parametrami elek-
trycznymi przewyższają urządzenia 

montowane fabrycznie.

Akumulatory Bosch S4 to 
propozycja dla użytkow-
ników wszystkich typów 
pojazdów w wieku 4-12 
lat, którzy poszukują pro-
duktu o najlepszej relacji 

ceny do oferowanych parametrów. Są 
przeznaczone zarówno do samocho-
dów benzynowych jak i diesli, w tym 
do modeli aut azjatyckich. Parametry 
Bosch S4 odpowiadają parametrom 
urządzeń z pierwszego wyposażenia. 

Akumulatory Bosch S3 przeznaczone 
są do aut 8-letnich i starszych. Pasują 
do aut z silnikami benzynowymi, wy-
posażonych w niedużą liczbę odbior-
ników energii elektrycznej. To produkt 
markowy, oparty na zaawansowanej 
technologii, jednocześnie w bardzo 
korzystnej cenie. 

www.akumulatoryBosch.pl 
www.PowerFrame.pl 

Akumulatory Bosch S  
z technologią PowerFrame 

Rewolucja w konstrukcji akumulatorów
Akumulatory Bosch S3, Bosch S4 i Bosch S5 dostępne w ofercie firmy Bosch 
wyposażone są w rewolucyjną technologię - PowerFrame. 

Akumulatory  
Bosch linii „S”  
są całkowicie  
bezobsługowe 
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febi bilstein 
Mobilny tester zawieszenia
wyró niony na targach

Mobilny tester zawieszenia  rmy febi bil-
stein otrzyma  w dniu 11 pa dziernika 2011 
r. renomowan  „Innovation Award“ te-
gorocznych targów Equip Auto w Pary u. 

Jury, z o one z osiemdziesi ciu francus-
kich i mi dzynarodowych dziennikarzy, 
wybiera o najbardziej innowacyjne 
produkty i us ugi z kategorii „OEM and 
Green Technology”, „Spare Parts and 
Aftermarket”, „Services” i „Garage Equip-
ment”; cznie do oceny zg oszono 26 
produktów i us ug.

febi bilstein przedstawi  swój mobilny 
tester zawieszenia w kategorii  „Garage 
Equipment”, pokona  siedmiu pozosta-
ych  nalistów i otrzyma  z oty medal. 

Konkurencja w tej kategorii by a szczegól-
nie silna, poniewa  produkty z obszaru 
wyposa enia warsztatu przedstawi y 
tak e inne wiod ce  rmy takie, jak Bosch 
lub Delphi.

Prezes Febi France, Gildas du Cleuziou, 
podkre li , odbieraj c nagrod  podczas 
uroczystej gali: 

„Jeste my bardzo dumni z tego wyró nie-
nia i cieszymy si , e prasa specjalisty-
czna docenia warto  zaprojektowania 
tego urz dzenia. Naszym zadeklaro-
wanym celem jest oferowanie warsztatom 
innowacyjnych, profesjonalnych i przede 
wszystkim praktycznych rozwi za , które 
pomagaj  im w codziennej pracy”.

Mobilny tester zawieszenia  rmy 
febi bilstein zosta  wyró niony na 
mi dzynarodowych targach:
Dziennikarze i warsztaty we 
Fran  cji i w Polsce g osuj  na 
profesjo nalne narz dzie do dia-
gnozowania zawieszenia.  

Febi

Tak e w Polsce mobilny tester zawiesze-
nia zyska  du e uznanie warsztatów.  
Chroniony patentem mobilny tester 
zawieszenia febi jest idealny do prostej 
i niezawodnej diagnostyki elementów 
uk adu kierowniczego na przedniej i tyl nej 
osi samochodu. Dzi ki niemu mo emy 
wykry  nawet pocz tki zu ycia prze-
gubów.  

Zalety urz dzenia:

– Urz dzenie jest mobilne, mo emy   
   stosowa  go na kanale lub podno niku 
   najazdowym.

– Nie wymaga poziomowania pod ogi.

– Samochód stoi na ko ach, mo emy 
   wi c poddawa  go testowi w warun-
   kach   dok adnie takich samych jak na  
   drodze.

– Jeste my w stanie sprawdzi  elementy 
    uk adu kierowniczego i zawieszenia, 
    takie jak: sworznie, tuleje 
    metalowo-gumowe.

– Mo emy wymusza  napr enia, które 
   towarzysz  pracy zawieszenia i uk adu 
   kierowniczego w trakcie jazdy – hamo-  
   wanie, jazda po uku, przy pieszanie.

– Przy u yciu mobilnego testera mo emy 
   sprawdzi  dodatkowo o ysko kolumny 
   Mac Persona, a tak e zawieszenie 
   silnika  i skrzyni biegów.

– Mo e by  stosowany do wszystkich po- 
   jazdów o dopuszczalnej masie 
   3,5 tony.

Wydawca: 

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal

Stéphane Kohler (po lewej), doradca techni-
czny PKW, i Gildas du Cleuziou (po rodku), 
prezes Febi France, podczas wr czania na-
grody
 

Mobilny tester zawieszenia  rmy febi bil-
stein zdoby  we Francji nagrod  jeszcze 
przed Equip Auto. Na targach Inotech 
Trade Show, zorganizowanych przez 
 rm  Flauraud, mobilny tester zawiesze-
nia zdoby  „Innovation Trophy“.

Flauraud jest francuskim hurtowym 
sprzedawc  cz ci do samochodów oso-
bowych i u ytkowych oraz cz onkiem 
Temot International, mi dzynarodowego 
zwi zku wiod cych przedsi biorstw 
bran y cz ci samochodowych. 

W tym roku Flauraud przedstawi  techno-
logiczne innowacje w dziedzinie samo-
chodów osobowych i u ytkowych oraz 
zach ci  ponad 5 tys. targowych go ci do 
g osowania, który produkt jest ich zda-
niem najbardziej innowacyjny.  

Go ci najbardziej przekona  mobilny tes-
ter zawieszenia, w konsekwencji zwy-
ci aj c jako:  
„Inotech’s best Innovative Product for 
2011”.



www.coil-springs.de

Watch out for quality!

10 years g
uarantee

10 years g
uarantee
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Nowa aktualizacja 
testerów Delphi
Od 20 grudnia 2011 na stronie: 
http://europe.delphi-dso.com/ 
dost pna jest ju  najnowsza 
aktualizacja testerów Delphi – 
wersja 3.2011. 

U ytkownicy posiadaj cy 
aktualn  licencj , mog  

pobra  nowe oprogramowanie 
bezp atnie.

W celu sprawdzenia wa no ci li-
cencji nale y otworzy  plik Klucze Li-
cencyjne i odszuka  na li cie numer 
seryjny posiadanego urz dzenia. 
Znajduje si  on na bia ej naklejce 
urz dzenia S/N (XXXXX). 

Aktywacja licencji wymaga dost pu 
do Internetu. Aplikacja mo e by  
zainstalowana jednocze nie na mak-
symalnie 3 komputerach. 

W przypadku odinstalowywania pro-
gramu na danym komputerze nie 
mo na zapomnie  o deaktywowaniu 
licencji. 

U ytkownikom, którzy zakupi  aktu-
alizacj  licencji, Delphi oferuje w pro-
mocyjnej cenie nawigacj  Garmin 
Nuvi 40CE – 1 eur netto. Szczegó y 
promocji dost pne s  u Dystrybu-
tora. 

W wydaniu 3.2011 poszerzono gam  
pojazdów, w których mo na stosowa  
ISS (Inteligentny System Skanow-
ania). Za pomoc  tej funkcji program 
skanuje wszystkie systemy kontrolne 
pojazdu, poszukuj c, szybko i atwo, 
ewentualnych kodów b dów. 

Rezultaty wyszukiwania prezento-
wane s  w postaci listy przeszuki-
wanych systemów. Z tego poziomu 
mo na wykasowa  kody b dów, dla 
ka dego systemu zarówno oddziel-
nie, jak i równocze nie lub przej  do 
funkcji diagnostyki OBD.

wanie wtryskiwaczy w Volvo i Re-
nault.

Tomasz Hurt
Technical Manager
Delphi Product & Service Solutions

Obecnie system ISS mo na stosowa  
w nast puj cych samochodach oso-
bowych:

Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, 
Ford, Lancia, Mercedes, Mini,Opel, 
Renault, Seat, Smart, Skoda, Suzuki, 
Volvo,VW.

ISS mo na stosowa  równie  w sa-
mochodach ci arowych:
• Evo Bus  (BR400 Euro IV, Integro 

Euro IV, Intouro Euro IV,
MBC Euro IV, O530 Citaro Euro IV, 

O580 Travego Euro IV, OC500
Euro IV, Tourismo Euro IV, Travego 

Euro IV)
• Man Bus Chassis (A Chassis, P 

Chassis, R Chassis)
• Renault.

Cz sto spotykanym pro-
blemem jest poprawna identy-

 kacja modelu samochodu. 
W bie cej wersji dodano 

niezwykle u yteczn  funkcj  
Dekoder Numeru VIN. 

Po wpisaniu numeru VIN system auto-
matycznie wybiera w a ciwy model 
w programie.W cz ci modeli samo-
chodów mo na odczyta  numer VIN 
za pomoc  testera. Ponad 200 mo-
deli (22 marki) samochodów zosta o 
zaktualizowa nych o funkcje diag-
nostyczne w bazie CARS. Szczegól-
n  uwag  po wi  cono sa mochodom 
w oskim, Audi, VW i Volvo. Do sze-
rokiej gamy obs ugiwanych samo-
chodów do czy  Abarth.

W wersji Truck 3.2011 dodano 
aktualizacj  (25 marek). Na szcze-
góln  uwag  zas uguje dodatkowa 
funkcja, pozwalaj ca na programo-

Au t o  W y d a r ze n i a

13 grudnia 2011 roku w  Warszawie 
odby o si  pierwsze z nowego cyklu 
szkole  technicznych Febi organizo-
wanych specjalnie dla Klientów Auto 
Partner SA . 

Ich tematyka obejmuje wp yw zu ytych 
elementów zawieszenia na diagnostyk  
i ustawienie geometrii pojazdu. 

Przekazywanych jest te  wiele prakty-
cznych wskazówek i porad dotycz cych 
konkretnych rozwi za  i zastosowania 
odpowiednich procedur naprawczych 
w okre lonych pojazdach.

W cz ci „warsztatowej”  jest wykorzy-
stywany  tester zawieszenia Febi  (GST) 
i jego mo liwo ci w diagnostyce omawia-
nych wcze niej usterek.

Nowe szkolenie techni-
czne Febi w Auto Partner
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Skuteczno  
izolacji
W marketingowej argu men  -
tacji podkre laj cej za le ty 
kon  kretnych pro du któw, poja-
wiaj  si  opi nie nie ca kiem 
ra cjo nalne, a czasem wr cz 
technicz ne przes dy sprzecz-
ne z pra wami  zyki i chemii. 

Sentech

W samochodowych uk adach zap o-
nowych wyst puj  napi cia rz du co 
najmniej kilkunastu tysi cy woltów. 
W zwi zku z tym, bezpiecze stwo osób 
zajmuj cych si  ich serwiso waniem, za-
le y nie tylko od stosowania prawid owych 
procedur, lecz tak e od wiedzy na temat 
rzeczywistych w a ciwo ci elementów 
pe ni cych funkcje izolacyjne. 

Nale  do nich zewn trzne pow oki prze-
wodów wysokiego napi cia.Tu nie ma ju  
miejsca na marketingow  gr  pozorów, 
konieczne s  cis e informacje.  

Tymczasem, zdarzaj  si  dystrybutorzy 
przewodów zap onowych sugeruj cy z 
ca  powag , e oznaczenia tych produk-
tów wed ug normy ISO 3808 (A, B, C, D, 
E, F) odpowiadaj  klasom ich jako ci, 
rosn cej z kolejnymi literami alfabetu. 

S owo „jako ” brzmi tutaj dumnie, cho  
znaczenie ma dosy  mgliste. Czy do-
tyczy odpowiedniej oporno ci rdzenia, 
w a ciwo ci przeciwzak óceniowych, 
czy skuteczno ci izolacji? Logicznie 

rzecz bior c, mo na by domniemywa , 
i  wszystkich tych cech równocze nie.
W istocie jednak nie chodzi tu o nic in-
nego, tylko o odporno  termiczn  tej e 
izolacji, a wi c o spraw  zdecydowanie 
drugorz dn . Bywaj  przecie  przewody 
o s abych parametrach elektrycznych 
i u ytkowych, lecz bardzo odporne na 
wysokie temperatury, jak te  odwrotnie.

Po co wi c takie dezorientuj ce su-
gestie? Otó  odporno  termiczn  klasy 
E lub F maj  niektóre rodzaje przewodów 
w izolacjach silikono wych. 

Przy fa szywym za o eniu, e przewody 
tych klas s  najlepsze pod ka dym 
wzgl dem, mo na wyci gn  wniosek 
kolejny: najwy sz  jako ci  odznaczaj  
si  przewody zap onowe izolowane si-
likonem. Nie jest to zgodne ani z elemen-
tarnymi zasadami logiki, ani z obiektywn  
prawd , stwarza jednak wra enie solidnej 
argumentacji naukowej.

Obiektywnie rzecz bior c, silikon jako 
materia  izolacyjny w omawianym tu zas-
tosowaniu ma wi cej wad ni  zalet. 

To prawda, e niektóre (bo nie wszyst-
kie) jego odmiany maj  bardzo dobr  
odporno ci  na wysokie temperatury, jed-
nak porównywaln  zapewniaj  izolacje 
z nowoczesnych termoplastów. 

W obu wypadkach jest to odporno  
znacznie przekraczaj ca rzeczywiste po-
trzeby, poniewa  dobrze zaprojektowane 

przewody nie dzia aj  podczas pracy 
jak grza ki, a temperatura zewn trznych 
cz ci wspó czesnego silnika nie si ga 
nawet stu stopni. 

Izolacje elastomerowe 
cechuje lepsza wytrzyma o  

mechaniczna, wi c w prze-
ciwie stwie do silikonowych 

nie wymagaj  one 
zbrojenia siatk  z w ókna 

szklanego lub nylonu 
ani prowadzenia w specjalnych 

listwach ochronnych. 

Elektryczna skuteczno  izolacji zale y 
zarówno od oporno ci w a ciwej samego 
materia u (elastomery daj  tu szersze 
mo liwo ci wyboru), jak i od grubo ci 
warstwy izolacyjnej. Prawid owy dobór 
tych parametrów pozwala spe nia  wy-
magania producentów samochodów, 
stosuj c grubsze przewody 7-milimetrowe 
albo cie sze 5-milimetrowe.
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Prawid owa wymiana 
komponentów uk adu rozrz du 
Renault Megane Scenic 

Silnik 1,9 dTi uznany za bardzo wytrzyma y 
i ekonomiczny z powodzeniem stoso-
wany by  w samochodach marki Renault, 
a model o wymownej nazwie „Megane 
Scenic” cieszy  si  du  popularno ci  ze 
wzgl du na ekonomiczno , komfort, jak 
równie  nowatorskie rozwi zania.  

Popularno , jak w ka dej marce, 
prze o y a si  na ilo  wymienianych 
rozrz dów, a niestety pope niane w tra-
kcie monta u nawet niewielkie b dy 
w kon  sekwencji mog y prowadzi  do 
uszko dzenia uk adu. 

Jak w ka dym uk adzie rozrz du, bez 
wzgl du na sto  pie  skomplikowania, trze-
ba zastosowa  si  do wszelkich wska-
zówek, które do prowadz  do szcz liwego 
 na u oraz bezawaryjnego przebiegu do 
nast pnej wymiany rozrz du. 

Przyst puj c do demonta u, musimy 
pami ta  o kilku podstawowych zasa-
dach:

– Od czamy akumulator.

– Po zdj ciu paska NIE OBRACAMY 
  wa em korbowym ani wa kiem rozrz du.

– Wykr camy wiece arowe, by atwiej 
   obraca o si  uk adem.

– Obracamy tylko ko em wa u korbowego 
    i tylko w kierunku rzeczywistych 
    obrotów silnika.

– Zwracamy szczególn  uwag  na    
   WSZYSTKIE momenty dokr cenia 
   rub, stosuj c dynamometryczny klucz  
   wzorcowany.

– Po wymianie paska sprawdzamy 
   pocz tek podawania pompy 
   wtryskowej.

Uwaga! Przed od czeniem akumulatora 
nale y zapisa  kod radia.

    ze znakami na os onie wa ka rozrz du   
   (rys.4).

– Wyjmujemy ruby za lepiaj ce 
    z bloku cylindrów i za pomoc  
    trzpienia nr 1054   (dost pny 
    w Conti ® Tool Box,  rys. 5, 6) 
    blokujemy ko o zamachowe. 

– Sprawdzamy poprawno  osadzenia 
   trzpienia.

– Demontujemy górn  i doln  
   os on  paska rozrz du, ko o 
   pasowe wa u korbowego, ruby 
   mocuj ce przewody paliwowe.

– Blokujemy ko o pompy wtryskowej 
   za pomoc  blokady 1317 (rys.7).

Demonta :

– Identy  kujemy kod silnika z blaszki 
   informacyjnej (przy bloku silnika).

– Podnosimy i zabezpieczamy przód 
   pojazdu.

– Demontujemy:  doln  os on  silnika,  
   prawe przednie ko o, os on  silnika 
  (rys. 1), wspornik silnika oraz, je li 
   to konieczne,  ltr i kró ce paliwa.

– Luzujemy napinacz i zdejmujemy 
   pasek   wielorowkowy.

– Podpieramy silnik za pomoc   
   uniwersalnego wspornika,   
   zawieszaj c go od góry lub za  
   pomoc  trzpienia wspieraj cego  
   mi dzy misk  olejow  a korpu-
   sem przedniej osi (rys. 2).

– Zdejmujemy praw  poduszk  
   silnika (rys. 3).

– Obracaj c wa  korbowy w kierunku  
    jego rzeczywistych obrotów 
    (w prawo), ustawiamy, a  znaki na 
    kole wa ka rozrz du pokryj  si  

Prawid owa wymiana kom-
ponentów uk adu rozrz du 
w jednostce nap dowej 
Renault Megane Scenic – 
1,9 dTi (F9Q710/716/720/7
22/730/734/736)

1

2

3

4

5

6

7
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– Luzujemy rub  rodkow  
   napinacza, po czym zdejmujemy 
   pasek i wkr camy od ty u rub  
   M6x45 w os on  (wskazówka: 
   pomocny mo e by  dodatkowy 
   znak na wale korbowym oraz 
   kole pompy wtryskowej).

UWAGA: Przed monta em kontrolujemy 
znaki, linia  wa ka rozrz du oraz trzpie  
blokuj cy pomp  wtryskow .

Zwracamy uwag  na oznakowanie kie-
runku ruchu na pasku.

– Demontujemy rolk  prowadz c , 
   a w przypadku gdy ruba 
   ci ko si  obraca, nale y za 
   pomoc  gwintownika wyka cza-
   j cego poprawi  gwint, poniewa  
   ruba ta jest wkr cania bez kontaktu 
   wzrokowego (rys. 8, 9).

Monta :

– Montujemy nowy napinacz oraz 
   rolk  prowadz c  (pocz tkowo 
   ruby dokr camy r cznie, by nie 
   uszkodzi  gwintu, po czym 
   dokr camy kluczem dynamometry-  
   cznym na odpowiedni  warto ).

– Zak adamy pasek rozrz du, napinaj c 
  od lewej strony i ustawiamy na znaki 
  (rys. 10, 11).

– Udokumentowa  wymian , wype niaj c  
   naklejk  (rys.14).

 

.

 

 

 

 

– Na wewn trznej stronie kred  zazna-   
   czy  dodatkowy znak (rys. 12).

– rub  M6x45 mm wkr camy w tyln    
   os on  paska, by uzyska  napr -
   enie paska.

– Wyj  trzpie  blokuj cy wa  korbowy.

– Wkr ci  rub  M6x45 mm do uzys-
   kania prawid owego napr enia paska 

– Zmierzy  narz dziem pomiarowym  
   Conti ® BTT Hz (rys.13).

– Obróci  wa em korbowym cztery obroty  
  w prawo.

– Umieszczaj c ponownie trzpie  bloku-
   j cy wa  korbowy, sprawdzi  prawi- 
   d owe  pokrywanie si  znaków paska 
   ze znakami na ko ach z batych.

– Wyj  trzpie  blokuj cy wa  korbowy.

– Ponownie sprawdzi  poprawno   
   naci gu paska (je li warto ci s  
   nieprawid owe powtórzy  proces na-  
   pr ania cznie z obróceniem  silnika).

– Zamontowa  elementy w kolejno ci   
   odwrotnej do demonta u.

– Wkr ci  now  rub  ko a pasowego   
   wa u korbowego i dokr ci  j  momen-  
   tem 20 Nm +
   100°– 130°.

8

9

10

11

12

13

14

Program bezp atnego 
wypo yczania testerów 
diagnostycznych  
Mega Macs 42  

Au t o  W y d a r ze n i a

Od pocz tku stycznia 2012 roku 
ruszy a w Auto Partner SA druga 
edycja programu bezp atnego wy-
po yczania testerów diagnosty cz-
nych mega macs 42.

Dokona  takiego wypo yczenia mog  
wszyscy zainteresowani zakupem, aktywni 
Klienci AP S.A. nie posiadaj cy zaleg o ci 
p atniczych i uprawnieni  do p atno ci 
odroczonej. Mega Macs 42 to przeno ne, 
niezwykle sprawne urz dzenie diagnos-
tyczne, atwe w obs udze dla ka dego 
mecha nika. Wa y zaledwie 650 g, dzi ki 
czemu idealnie nadaje si  do szybkiej, 
"przeno nej" diagnostyki. Mega Macs 42 
do sterowania wszystkich wa nych funkcji 
diagnostycznych w codziennej pracy w 
warsztacie potrzebuje tylko dziewi ciu 
klawiszy – zapewnia to bardzo szybk , 
intuicyjn  obs ug .

Jego wyposa enie standardowe to:
- wy wietlacz ¼ VGA 3,8” typu LCD- 
  TFT
- zasilacz
- akumulator Li-Polymer
- instrukcja obs ugi na CD
- przewód do pod czenia z USB-
- przewód transmisji danych ST2 z 
  adapterem OBD
- air macs base
- 4 adaptery do gniazd diagnosty cz  -   
  nych (grupa VW, BMW, Mercedes, 
  Opel)

                                                                                                                                                      R
af
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 K
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Szkolenia 
w 2012 roku 

Producent samochodów, który nie po-
tra  by nieustannie obni a  spalania 
i poprawia  osi gów, bezpiecze stwa i 
komfortu odchodzi do lamusa lub pozo-
staje na lokalnym rynku jako jedna z ma-
rek wi kszego koncernu, korzystaj ca 
z po yczonych technologii.

Wynikiem powy szego jest fakt, e co 
prawda same naprawy staj  si  coraz 
prostsze – gdy  coraz wi cej elementów 
jest zaprojektowanych jako ta sze w pro-
dukcji modu y przeznaczone do wymia-
ny przy pó niejszych nawet drobnych 
usterkach – jednak du o bardziej skomp-
likowana jest poprawna diagnoza i pó -
niejsza adaptacja nowego elementu 
w po je dzie.

W zwi zku z tym coraz wi ksza 
odpowiedzialno  spoczywa na mecha-
niku. Nie mo e on sobie pozwoli , aby 
podobnie do budowniczych naszych 
autostrad przed Euro 2012, odda  
u ytkownikowi pojazd tylko cz ciowo 
przygotowany do eksploatacji. Po nowym 
lub wymienionym asfalcie bez namalo-
wanych linii od biedy da si  jecha . Po 
wymianie czujnika skr tu ko a kierownicy 
bez jego kalibracji  b dzie to du o bardziej 
niebezpieczne…

Aby poprawnie przeprowadzi  powy sz  
operacj  i tysi ce innych w rozrz dzie, 
zawieszeniu, klimatyzacji, uk adzie ha-
mulcowym, nap dowym i wszystkich 
pozosta ych, potrzebna jest wiedza. I do 
tego musi by  to wiedza aktualna. 

Oczywi cie jak  jej cz  mo na 
zaczerpn  z Internetu. Jednak nie daje 
to gwarancji co do jej kompletno ci. 
A eksperymentowanie na samochodach 
klientów mo e by  nie tylko bardzo ko-
sztowne, ale i jeszcze bardziej niebez-
pieczne. Dlatego te  jedyn  drog  do 
posiadania aktualnych, a wi c przydat-

bezpo redni kon  takt z prowadz cym. 
Cz sto planujemy krót k  podbudow  
teoretyczn  – posiadamy niezb dne 
rozwi zania multimedialne do zas-
tosowania w warunkach warsztato-
wych. Szkolenie praktyczne jest zwykle 
ca odniowe, z zaplanowan  przerw  na 
catering. Oczywi cie na takie szkolenie 
strój od wi tny jest wy soce niewskazany. 
Praktyka pokazuje, e nawet w dobrych 
warsztatach wybie ranych na szkolenia, 
istnieje ryzyko pozostawienia na odzie y 
„pami tki” w postaci plamy po oleju lub 
smarze.

W przeci gu ostatnich lat wida  te  
znacz ce zmiany w podej ciu do szko le  
zarówno uczestników, jak i prowadz cych. 
Jeszcze nie tak dawno temu zaprosze nie 
na szkolenie w bran y motoryzacyjnej 
oznacza o bilet wst pu na prezentacj  
pot gi mi dzynarodowego koncernu 
w po czeniu z zakrapian  kolacj , 
sponsorowan  przez ten e koncern. 
W tej chwili wygl daj  tak ju  tylko 
nieli czne wyj tki, a imprezy integra-
cyjne z cz ci  prezentacyjn  nosz  
angielskoj zyczn  nazw  eventów. 

Dzisiaj warsztatowiec 
uczestnicz cy w szko-

leniu, oczekuje konkret-
nej wiedzy, pozwalaj cej 
na skuteczniejsz , a tym 
bardziej lepiej op acan  
i mniej stresuj c  prac .

Aktualny kalendarz szkole  dla poszcze-
gólnych oddzia ów AP jest dost pny u przed-
stawicieli handlowych.

Rafa  K dziorek

nych w warunkach warsztatowych, infor-
macji  jest ci g e szkolenie si . Nawet na 
przestrzeni ostatnich kilku lat wida , e 
nowe rozwi zania, kiedy  omawiane jako 
trendy na przysz o , w krótkim czasie 
zostaj  wdro one do produkcji, w postaci 
nowych elementów, wyst puj cych w po-
jazdach coraz to ni szych segmentów.

W zwi zku z powy szym Auto Partner 
SA zaplanowa  na 2012 rok jeszcze bar   -
dziej rozbudowany program szkole  dla 
swo   ich klientów. Zostan  one przeprowa-
dzo ne zgodnie z modelem wypraco-
wanym przez kilka lat do wiadcze  
i sprawdzonym z najlepszymi dostaw-
cami.

Szkolenia b d  w zdecydowanej 
wi kszo ci organizowane lokalnie, bez 
konieczno ci dalekich dojazdów. Zostan  
przeprowadzone w dwóch formu ach.

Po pierwsze: szkolenia teoretyczne.

Uczestniczy w nich grupa ~25–50 osób 
– daje to mo liwo  nawi zania kon-
taktu szkol cego ze szkolonymi, a pyta-
nia zadawane z sali nie ton  w szumie 
i mo na udzieli  na nie natychmiasto-
wych odpowiedzi. 

Dni szkoleniowe to wtorek, roda i czwar-
tek – okolice weekendu, szczególnie 
w okresach wiosennym i wakacyjnym 
bardziej sprzyjaj  rozmy laniom o prze-
bytym lub nadchodz cym wypoczynku.
Rozpocz cie szkolenia z regu y jest 
planowane na godz. 17–18. Pozostaje 
to w najmniejszym kon  ikcie z godzinami 
pracy warsztatów, ewentualnie umo li-
wia szefowi odpowiednie zaplanowanie 
robót dla poszczególnych pracowników. 
Szkolenie trwa do 4 h. Cenimy aktywnych 
uczestników i prowokujemy do zadawania 
pyta  i dzielenia si  swoimi opiniami 
i do wiadczeniami.

Staramy si  maksymalizowa  ilo  tre ci 
o zastosowanych rozwi zaniach techni-
cznych w produkcie, technologii monta u, 
przyczynach powstawania i eliminowaniu 
reklamacji, ró nicach w   stosunku do wy-
robów konkurencyjnych i ich wp ywie na 
trwa o  i parametry.

Drug  formu  s  praktyczne szkolenia 
warsztatowe. Uczestnicz  w nich grupy 
do 15 osób. Daje to mo liwo  odbycia 
wicze  ka demu zaproszonemu i sta y, 

Dla  nikogo w bran y moto-
ryzacyjnej nie jest tajemnic , 
e samochody s  coraz bar-

dziej skomplikowane. Dzie je 
si  tak zarówno ze wzgl du 
na presj  wywieran  przez 
ekologów, jak i coraz wi ksz  
konkurencj  na globalnym 
rynku.



www.reinz.com
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Urz dzenia 
WTM   

Dlatego te  w ofercie Auto Partner SA 
s  obecne urz dzenia   rmy WTM: tes-
tery akumulatorów, p ynu hamulcowego, 
instalacji elektrycznej, lampy strobosko-
powe, awaryjne ród a zasilania i elimina-
tory przepi .

Produkty te s  ca kowicie polskiej kon-
strukcji i wykonania, a na tle konkurencji 
wyró niaj  si  wyj tkow  trwa o ci . Maj  
te  zapewniony serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny na najwy szym poziomie.

Wszystkie urz dzenia mo na otrzyma  
równie  w ramach programów inwesty-
cyjnych.

Tester akumulatorów 
KTA-303

Tester akumulatorów KTA-303 przezna-
czony jest do badania stopnia na adowania 
i zdolno ci rozruchowej akumulatorów 
samochodowych o napi ciu znamiono-
wym 12V. 

Ponadto tester umo liwia oce n  sta-
nu pracy alternatora i rozrusznika 
w po jazdach z instalacj  elektryczn  12V 

Okres jesienno-zimowy jest 
czasem wzmo onej kontro li 
instalacji elektrycznej i uk a -
dów hamulcowych w poja-
zdach odwiedzaj cych war-
sztaty. Je eli u ytkownik nie 
zadba  o nie wcze niej, to 
w a nie teraz odczuje ich nie-
domagania i b dzie musia  
poszuka  odpowiednio wypo-
sa onych fachowców.

lub 24V. Sprawno  akumulatora w tes-
terze KTA-303 badana jest nowoczesn  
metod  pomiaru dynamicznej konduk-
tancji akumulatora. Zalety tej metody to:

– przeprowadzenie pomiaru bez 
   roz adowania akumulatora
– mo liwo  badania akumulatorów 
   roz adowanych
– szybki czas pomiaru
– bezpieczny pomiar – niepowoduj cy 
   iskrzenia
– pomiar akumulatora jest mo liwy 
   bezpo rednio w poje dzie bez 
   jego roz czania i wyjmowania.

Tester KTA-303 umo liwia kontrol  
uk adu adowania akumulatora w po-
je dzie poprzez pomiar napi cia w czasie 
adowania oraz ocen  stanu uk adu roz-
rusznik – akumulator za pomoc  pomia-
ru spadku napi cia podczas pracy roz-
rusznika.

Tester KTA-303 jest urz dzeniem bar-
dzo prostym w obs udze. Do dyspozycji 
mamy trzy przyciski.  „+” i „ – "  s u  do 
wprowadzania parametrów akumulatora 
oraz przycisk „OK” przeznaczony do uru-
chamiania testów i potwierdzania wpro-
wadzonych informacji. Na pod wietlanym 
wy wietlaczu ciek okrystalicznym poka-
zywane s  komunikaty dla u ytkownika 
oraz wyniki przeprowadzanych testów.

Urz dzenie pakowane jest w estetyczn  
walizk  wykonan  z tworzywa sztucz-
nego.

Dane techniczne        

napi cie zasilania – 
od 5 do 33 VDC

maksymalny chwilowy pobór pr du –
do 3 A

pomiar zdolno ci rozruchowej –
zgodnie z normami ICE, SAE, EN, DIN

zakres pojemno ci mierzonych 
akumulatorów –
od 5 do 230 Ah

zakres zdolno ci rozruchowej –
wg normy EN – od 50 do 1325 A
wg normy IEC – od 50 do 1010 A
wg normy DIN – od 50 do 860 A
wg normy SAE – od 80 do 1365 A

dok adno  pomiaru zdolno ci rozruchowej –
5 %                                                                                     

wielko  pami ci –
99 pomiarów

zakres temperatur mierzonego akumu-
latora –
od -20 do 40 stopni ºC

temperatura pracy testera –
od -10 do 30 stopni ºC

gabaryty obudowy testera –
210 x 110 x 45 mm

Tester p ynu hamulcowego 
TPH-302

Rosn ca liczba samochodów na naszych 
drogach, wymusza na ich producen-
tach stosowanie coraz skuteczniejszych 
uk adów hamulcowych. Rozwi zania 
te poprawiaj  bezpiecze stwo ruchu, 
ale jednocze nie powoduj  zaostrzenie 
wymaga  stawianym p ynom hamulco-
wym.

Dobre p yny hamulcowe cechuje:
– wysoka temperatura wrzenia 
   (w czasie hamowania temperatura 
   p ynu mo e przekroczy  nawet 
   150 stopni ºC)
– odpowiednia charakterystyka lepko ci
– dobre w a ciwo ci smarne
– neutralno  wobec elementów meta- 
   lowych, gumowych i plastikowych
– bardzo ma e absorpcje wilgoci 
   z powietrza oraz zdolno  
   rozpu szczania wody, która dosta a 
   si  do uk adu (zawarto  wody 
   3–4% w p ynie hamulcowym 
   powoduje konieczno  jego wymiany).
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www.meyle.com Po prostu dłuzej wytrzymuje.

2 Yıl Garanti
Kilometre sınırı  olmaksızın

Analiza > rozwój > konstrukcja > produkcja

Dla postępu z systemem. 
Nasi inżynierowie nie bagatelizują żadnego szczegółu podczas
projektowania systemów produkcji. I to w ciągu całego procesu od 

analizy, poprzez rozwój i konstrukcję aż po produkcję we własnych 

fabrykach. Tylko w ten sposób możemy zaoferować Wam części 
MEYLE, które spełniają najwyższe wymogi jakościowe – w każdym 

detalu, prowadząc systematyczne badania jakości, osiągamy naj-
lepsze parametry przekładające się na niezawodność i trwałość.
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Podstawowym kryterium jako ci p ynów 
hamulcowych jest tzw. „suchy” i „mokry” 
punkt wrzenia. Przyjmuje si , e tempera-
tura wrzenia poni ej 155 stopni °C powodu-
je konieczno  natychmiastowej wymiany. 
Badania rynkowe wskazuj , e po-
nad 50% p ynów hamulcowych 
w samochodach kwali  kuje si  do natych-
miastowej wymiany (zagro enie w ruchu 
drogowym).

Mikroprocesorowy tester TPH-302 
przeznaczony jest do szybkiej oceny sta-
nu p ynu hamulcowego. Pomiar p ynu mo-
e by  dokonywany zarówno w poje dzie, 

jak i poza nim. Ocena prowadzona jest 
przez pomiar temperatury wrzenia p ynu 
hamulcowego. 

Wynik testu podawany jest w stopniach 
Celsjusza, co pozwala na bezpo rednie 
porównanie wyniku pomiaru z danymi 
katalogowymi. Obliczana jest równie  
procentowa zawarto  wody w p ynie ha-
mulcowym.

Obs uga przyrz du jest bardzo prosta. 
Zastosowany w testerze sposób pomia-
ru pozwala na dok adniejsz  ocen  
przydatno ci p ynu hamulcowego, sto-
sunku do tradycyjnego pomiaru zawarto ci 
wody w p ynie hamulcowym. 

Specjalna konstrukcja g owicy sondy po-
miarowej zapewnia kilkukrotn  wymian  
próbek mierzonego p ynu w jednym cyklu 
pomiarowym. Urz dzenie zapakowane 
jest w estetyczn  walizk  z tworzywa 
sztu cznego.

Dane techniczne:

napi cie zasilania –
od 11,6V do 13,3V

temperatura wrzenia mierzonych 
p ynów –
od 85 do 300 stopni °C.

maks. chwilowy pobór pr du –
5 A

dok adno  pomiaru temperatury –
+/- 3%

rozpoznawanie braku zanurzenia 
sondy –
automatyczne

rozpoznawanie przepalenia grza ki –
automatyczne

temperatura pracy testera –
od 10 do 40 stopni °C

gabaryty obudowy testera –
210 x 110 x 45 mm

Awaryjne ród o zasilania 
AZ-212

Przyrz d AZ-212 jest awaryjnym ród em 
zasilania. S u y do zabezpie czenia 
uk adów elektroniki samochodowej 
przed utrat  danych, podczas prac 
wymagaj cych od czenia akumulatora 
pojazdu.

Jego stosowanie eliminuje konieczno  
ponownego wprowadzania ustawie  
m.in.: radioodbiorników, ustawie  luste-
rek i foteli oraz zegara po od czeniu 

akumulatora od instalacji pojazdu. 
AZ-212  przeznaczony  jest do samo-
chodowych instalacji elektrycznych 
o na pi ciu znamionowym 12V, posia da 
akustyczn  sygnalizacj  wyczerpywa nia 
si  wbudowanego wewn trznego ogniwa 
i trzykolorow  sygnalizacj  poziomu jego 
na adowania.

Dane techniczne:

napi cie znamionowe –
12 V

maksymalny ci g y pobór pr du –
4A

pojemno  ogniwa wewn trznego –
7Ah

czas podtrzymywania napi cia dla 
poboru pr du 60 mA  –
3 dni

czas podtrzymywania napi cia dla 
poboru pr du 4 A –
1 godzina

minimalne napi cie w instalacji pojazdu 
podczas pod czania przyrz du –
10,3 V

gabaryty /bez uchwytu/ –
230 x 215 x 100 mm

masa /bez adowarki/ –
3,35 kg

Wymagania 
norm

SAEJ 1703; ISO 4925 205 140

140

155

180

 140

205

230

260

205

DOT 3

DOT 4

DOT 5

R-3

Temperatura wrzenia 

w stopniach °C

Temperatura wrzenia 

w stopniach °C

p ynu zawodnionego

Rafa  K dziorek
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Rynek wycieraczek 

ewoluuje zarówno w zakresi
jak i konstrukcji samej wycier
wi cej pojazdów wyposa
fabrycznie w wycieraczki p as
dzi ki du o lepszym 
aerodynamicznym. 

Valeo jest dostawc  
p askich zarówno na pierwszy
równie  na rynek wtó
zamiennych. Posiadaj  on
doskona e w a ciwo ci aero
lepsz  jako  wycierania l
innowacyjny kszta t. Wy
elementów metalowych oraz 
stalowej listwy wewn trz 
sprawia, i  p aska wycieracz
lepiej przylega do szyby a si a
równomiernie roz o ona. D
nast puje eliminacja efektu
wycierania, drgania oraz 
wycieraczki przy du ych 
jazdy.  

W ród wielu gam wyci
oferuje Valeo, warto zwróci
nowo  – wycieraczki Comp
Uni-Click. Gama sk ada si  z 
pakowanych pojedynczo, zap
85% pokrycie parku pojazdó
wyposa onych w wycierac
Gama wyposa ona jest w za
rozwi zanie technologiczne
system Uni-click - specja
modu , pokrywaj cy g ó
mocowania wycieraczek 
pierwszego monta u. Nowa
Compact Evolution Uni-Clic
1000 punktów nacisku na c
oraz zintegrowany spojler 
jako  wycierania, zw
ekstremalnych warunkach pog

ni-click®                                                        

szyb wci
e technologii 
raczki. Coraz 
onych jest

skie, g ównie 
osi gom 

wycieraczek 
y monta , jak 
órny cz ci 
e nie tylko 
odynamiczne, 
ecz równie

yeliminowanie 
wbudowanie 
wycieraczki 

zka znacznie 
a nacisku jest 
Dzi ki temu

nierównego 
unoszenia

pr dko ciach 

eraczek jakie 
 uwag  na 

act Evolution 
17 referencji 

pewniaj cych 
ów pierwotnie 
czki p askie. 
aawansowane 
, takie jak
alna baza i 
ówne typy 
p askich z 

 wycieraczka 
ck to ponad 
ca ej d ugo ci 
poprawiaj cy
aszcza w 
godowych. 

Gama UniClick jest ju   
Valeo. Wszelkie info
zastosowa  i oferty cen
Pa stwo u dystrybutoró
poni ej cross Gamy C
Uni-Click z gam  Bosch

575900 Compact Evo E35 3
575901 Compact Evo E40 4
575902 Compact Evo E41 4
575903 Compact Evo E45 4
575904 Compact Evo E46 4
575905 Compact Evo E47 475
575907 Compact Evo E48 4
575908 Compact Evo E50 5
575909 Compact Evo E52 530
575911 Compact Evo E53 5
575912 Compact Evo E55 5
575913 Compact Evo E56 5
575914 Compact Evo E60 6
575915 Compact Evo E61 6
575916 Compact Evo E65 6
575917 Compact Evo E66 6
575918 Compact Evo E70 7

Compact Evolution  Uni-

                                                

dost pna w ofercie 
rmacje na temat 
owej, znajdziecie  

ów Valeo, natomiast 
Compact Evolution
h Multiclip. 

Bosch Multiclip

350mm
400mm 3.397.008.577
400mm 3.397.008.577
450mm 3.397.008.579
450mm 3.397.008.579
5mm Asy 3.397.008.580
475mm 3.397.008.580
500mm 3.397.008.581
0mm Asy 3.397.008.582
530mm 3.397.008.582
550mm 3.397.008.583
550mm 3.397.008.583
600mm 3.397.008.585
600mm 3.397.008.585
650mm 3.397.008.587
650mm 3.397.008.587
700mm 3.397.008.588

-Click,

,
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Zestaw K4P -
Valeo
Dwumasowe ko a zama-
chowe okazuj  si  by  za-
wodne – mi dzy innymi z 
powodu s abego rozprowa-
dzania ciep a. Valeo wysz o 
naprzeciw tym problemom, 
wprowadzaj c innowacyjn  
konstrukcj  t umika drga  
mi kkich, który mo e dobrze 
symulowa  charakterystyki 
t umienia DMF. 

St d te  w ofercie Valeo pojawi o 
si  rozwi zanie w postaci zestawu 
czterocz ciowego, zast puj cego 
DMF. 

Oryginalny zestaw DMF + sprz g o 
mo e by  zast piony przez sztywne 
ko o zamachowe, docisk sprz g a 
i wyt umion  tarcz  sprz g a Valeo.

K4P jest uzasadnion  eko-
nomicznie alternatyw  dla 
zestawów zawieraj cych 

dwumasowe ko o zamachowe 
w samochodach osobowych 

oraz dostawczych.

Zestawy ze sztywnym ko em zama-
chowym charakteryzuj  si :

– zwi kszon  niezawodno ci ,

– wy sz  trwa o ci  oraz odporno-
   ci  termiczn ,

– wi ksz  zdolno ci  przeno-
   szenia momentu, 

– redukcj  kosztów.

Specy  czny kszta t pozwala na 
monta  do du ej ilo ci modeli 
samochodów,  przy zachowaniu 
zwi kszonej odporno ci cieplnej oraz 
stabilno ci wymiarowej. W zestawach 
K4P zastosowano wysoko wydajny 
t umik o du ym wychyleniu k towym.

Zestaw K4P mo e zast pi  roz-
wi zania techniczne DMF, jednak 
co wa niejsze jest on doskona ym 
rozwi zaniem dla rynku cz ci za-mi-
ennych dzi ki swojej trwa o ci i ni -
szym kosztom. Asortyment obejmuje 
aktualnie 38 zestawów. 

Szczegó y oferty dost pne na stronie 
internetowej:http://www.valeoservice.
com/html/poland/pl/ oraz u dystrybuto-
rów VALEO.

Opracowanie t umika drga  mi kkich 
daje Valeo mo liwo  zast pienia dwu-
masowego ko a zamachowego stan-
dardowym ko em zamachowym.

Innowacyjno  tarczy sprz g a:

Funkcjonalno  jest taka sama, jak 
w przypadku podstawowej tarczy 
sprz g owej, z jedn  podstawow  
ró nic  – w konstrukcji Valeo usuni to 
nity ograniczaj ce t umiki i zast piono 
je nowymi p askimi podk adkami 
mocuj cymi. Ich zadaniem jest mo-
cowanie tarczy przytrzymuj cej do 
tylnej tarczy sprz g owej.

Przez usuni cie ograniczników 
mo na zwi kszy  ruch skr tny do 
40°, tj. warto ci bliskiej tej, któr  
uzyskuje si  w dwumasowym kole 
zamachowym (45°).

W zwi zku z du ym zakresem ruchu, 
mo na za o y  skomplikowany wielo-
etapowy t umik wst pny, który sam 
mo e si  rusza  o 16° i ma wydajno  
oko o 5dN.

.

 

 

 

 

Au t o  W y d a r ze n i a

10 wrze nia na torze kartingowym 
w Opolu odby  si  kolejny event dla 
klientów  lii AP.

Zorganizowany zosta  w formie zawodów 
kartingowych. Uczestnicy stoczyli zaci t  
walk  o zaj cie miejsca na podium, gdzie 
czeka y puchary oraz nagrody: aparat fo-
togra  czny, nawigacja i zegarek.

Dodatkowe nagrody zosta y ufundowa-
ne przez jednego ze sponsorów,  rm  
Liqui Moly. Ka dy z uczestników otrzyma  
pami  tkowy dyplom i zestaw prezentów 
z logo MaXgear.

Zawody kartingowe - 
dla klientów  lii AP



Zestawy systemu diagnostycznego CDIF/2
Zestaw I System diagnostyczny CDIF/2 STANDARD:

UWAGA! Zestaw nie zawiera multipleksera!
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Zestaw IV System diagnostyczny CDIF/2 KOMPLETNY:

UWAGA! Zestaw IV zawiera dodatkowo adapter J1962 i Wi-Fi

UWAGA!

UWAGA!

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO ZESTAWU SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO CDIF/2 
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Szkolenia i wiedza 
techniczna od ContiTech   
w 2012 roku

Nie jest to jednak jedyny kana  
przep ywu wiedzy od tego producen-
ta do mechaników.

Nie mniej wa ne s  informacje tech-
niczne zamieszczane na  rmowej 
stronie www, przekazywane w formie 
newslettera lub drukowane w formie 
kompletnych instrukcji naprawy czy 
wymiany w ró nych czasopismach 
motoryzacyjnych.

Zalet  tych ostatnich jest, e 
odpowiednio archiwizowane i prze-
chowywane s  stale rozbudo wywan  
i aktualizowan  encyklopedi  wiedzy 
dla warsztatów zajmuj cych si  
uk adami rozrz dów i nap dów 
paskowych. 

Poni ej instrukcja prawid owej wymia-
ny komponentów uk adu rozrz du 
na przyk adzie jednostki nap dowej 
Opla – silnika 1,8 16v (C18XE):

Silnik 1,8 16v stosowany by  z po-
wodzeniem w samochodach marki 
Opel. Podczas wymiany uk adu 
rozrz du, najcz ciej przy regu-
lacji rolki napinaj cej, dochodzi o 
do b dów, które w konsekwencji 
prowadzi y do g o nej pracy uk adu 
lub do uszkodzenia paska rozrz du.

ContiTech Power Transmission Group 
oferuje szczegó owe porady, by wymi-
ana paska rozrz du oraz pozosta ych 
elementów wspó pracuj cych by a 
bezpieczna i co najwa niejsze bez-
awaryjna. 

II. DEMONTA :

– Blokujemy ko o zamachowe.
– Demontujemy ko o pasowe 
   wa u korbowego (przy zablo-
   kowanym kole zamachowym).
– Zdejmujemy blokad  ko a 
   zamachowego.
– Demontujemy doln  os on  roz-
   rz  du.
– Obracamy wa  korbowy do mo-
   mentu, gdy wci cie na kole 
   pokryje si  ze szpilk  
   dia gno  styczn  na bloku silnika 
   (rys. 2).

– Kontrolujemy wska niki na 
   ko ach pasowych rozrz du – 
   przy ustawieniu wa u korbowego 
   na pokrywaj cych si  znakach 
   (rys. 2), znaki na ko ach paso-
   wych wa ków rozrz du powin-
   ny pokrywa  si  ze znakami 
   na pokrywie zaworów (rys. 3).

Opel zaleca wymian  kompletnego 
zestawu z rolkami prowadz cymi, 
rolk  napinaj c  oraz pomp  wody 
co 60 tys. km lub co cztery lata.

Do przeprowadzenia prawid owej 
wymiany niezb dne s  specjalisty-
czne narz dzia, wymagane przez 
producenta silnika, np.  z zestawu 
blokad – MULTI  TOOL BOX.

Prawid owa wymiana kompletnego 
rozrz du powinna trwa  oko o jednej 
godziny.

Wykonajmy nasz  wymian  w trzech 
etapach: przygotowanie, demonta  
oraz monta :

I. PRZYGOTOWANIE: 

– Identy  kujemy pojazd przy 
   u yciu kodu silnika, który znaj-
   dziemy na zewn trznej kra-
   w dzi bloku silnika (rys. 1).

– Od czamy akumulator.
– Podnosimy przód samochodu 
   i podpieramy silnik.
– Zdejmujemy   ltr powietrza -
   cznie z uk adem dolotowym 
   oraz czujnikiem przep ywu 
   powietrza.
– Zdejmujemy prawe przednie ko o.
– Demontujemy pasek wielorow-
   kowy oraz pozosta e urz dze-
   nia konieczne do demonta u 
   obudowy paska rozrz du.
– Demontujemy górn  obudow   
   rozrz du. 

Rok 2012 jest kolejnym, w któ -
rym  Auto Partner SA wspól  nie 
z  r m  ContiTech orga ni zuje cykl 
szkole  technicznych „Bu dowa, 
wymiana i regulacja ele men tów 
uk adu rozrz du oraz nap du 
paskowego”. W jego trakcie s  
omawiane i przybli ane podczas 
wicze  praktycznych wszyst-

kie najwa niejsze  zagadnienia 
dotycz ce tej problematyki.

1

2

3
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   zwracamy szczególn  uwag , by 
   element blokuj cy znalaz  si   
   dok adnie pomi dzy ogranicznika
   mi, a nie poza nimi (rys. 6).

– Monta  paska rozrz du zaczy-  
   namy od wprowadzenia pasa na 
   ko o wa u korbowego .
– Po za o eniu paska na wszystkie 
   ko a koniecznie kontrolujemy 
   znaki.
– Po za o eniu paska oraz kon-

troli znaków, kluczem imbuso-
wym przekr camy lekko rolk  
napinaj c , wprowadzaj c wst pne 
napr enie paska rozrz du.

– Po usuni ciu blokad r cznie obra-
camy dwa razy wa em korbowym 
(zgodnie z ruchem silnika).

– Ustawiamy rolk  napinaj c  do 
pozycji, gdy jego wskazówka 
pokryje  si  z wci ciem na uchwy-
cie napinacza (rys. 7).

– Dokr camy rub  napinacza klu-
czem dynamometrycznym wzorco-
wanym z momentem 20 Nm.

UWAGA: Prawid owe napi cie pas-
ka rozrz du jest kluczowe dla jego 
trwa o ci oraz g o no ci dzia ania 
nap du!!!

– W czamy nap d silnika co najmniej 
dwa razy po czym sprawdzamy 
ustawienie i w razie potrzeby regu-
lujemy.

– Montujemy pozosta e podzespo y w 
odwrotnej kolejno ci,  uzupe niamy 

p yn ch odz cy.
–  Wype niamy naklejk  z dat  wy-
    miany oraz przebiegiem, któr  
    umieszczamy w  komorze silnika.

– Wykonujemy jazd  próbn . 

UWAGA:

• Nie obraca  wa em korbowym ani 
wa kiem rozrz du po zdj ciu paska 
rozrz du. 

• Obraca  wa em silnika tylko w nor-
malnym kierunku obrotów.

• Obraca  tylko ko em wa u kor-
bowego i pod adnym pozorem in-
nym ko em z batym.

•  Pami ta  o wymianie rub na nowe 
oraz przestrzega  momentów si  
dokr cania.

ród o: 
http://www.contitech.de/pr100603e

– Blokujemy ko a pasowe roz -
   rz du za pomoc  przyrz du 
   „Multilock” z zestawu blokad 
   MULTI TOOL  BOX (rys. 4).

UWAGA: Je li wymieniamy pasek 
rozrz du bez zblokowania wzajem-
nie kó  pasowych rozrz du, nie damy 
rady prawid owo zsynchronizowa  
faz rozrz du !!!

– U ywaj c klucza nimbusowego,   
   obracamy rolk  napinaj c , tak 
   by wska nik znalaz  si  po lewej 
   stronie.
– Z tak zablokowanego uk adu de- 
   montujemy pasek rozrz du, pom-
   p  wody, rolki prowadz ce oraz 
   rolk  napinaj c .

UWAGA: Przed monta em nowego 
kompletu sprawd  uk ad pod k tem 
wycieków. Wszelkie wycieki konie-
cznie  usu  !!!

III. MONTA :

– Montuj c pomp  wody, zwracamy   
   uwag  na prawid owe umieszcze-
   nie jej we wn trzu obudowy paska  
   rozrz du oraz by „w s” pompy wo-
   dy by  skierowany ku ty owi obu
   dowy, w specjalnie do tego przy
   gotowanym miejscu (rys. 5).

– Montujemy rolki prowadz ce.
– Podczas monta u rolki napinaj cej  

4

5

6

7
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NIE TYLKO PASKI
 Wymiana pasków, zarówno 
rozrz du, jak i tych nap -
dzaj cych osprz t silnika, to 
chleb powszedni ka dego 
warsztatu. Przy doborze tych 
elementów warto korzysta  
z oferty najlepszych produ-
centów, gwarantuj cych naj-
wy  sz  jako  produktów.

dach nap dzanych nowoczesnymi silnika-
mi wysokopr nymi z uk adem common 
rail lub pompowtryskiwaczami.

Coraz bardziej obci one

Jak wiadomo, we 
wspó czesnych samochodach 
paski klinowe i wieloklinowe 
poddawane coraz wi kszym 

obci eniom. 

W starych pojazdach nap dza y one zaz-
wyczaj tylko alternator i pomp  wody. 
W nowoczesnych autach lista tych ele-
mentów jest coraz d u sza – s  na niej 
równie : pompa wspomagania uk adu 
kierowniczego, pompa podci nieniowa 
(w dieslach), spr arka klimatyzacji. 

Nap dzaj ce to wszystko paski wielo-
klinowe musz  si  odznacza  znaczn  
wytrzyma o ci , odporno ci  na cieranie 
i wysok  temperatur , a tak e gi tko ci . 

Gama pasków wieloklinowowych  rmy 
Dayco wyst puje w katalogach  rmy 
pod nazw  Poly-V. Warto wspomnie , 
e do ich produkcji wykorzystywany 

jest elastomer EPDM, który charakte-
ryzuje si  odwracaln  deformacj  pod 
wp ywem dzia ania si  mechanicznych 
oraz odporno ci  na wysok  temperatur , 
a w a nie tym warunkom musz  sprosta  
paski nap dowe. 

Specjaln  odmian  Poly-V s  paski o pod-
wy szonej elastyczno ci, które do zacho-
wania odpowiedniego napr enia nie 
wymagaj  napinaczy, co pozwala upro ci  
konstrukcj  nap du osprz tu silnika.

Rozwi zanie takie stosuje si  w nie-
których modelach takich marek jak: Fiat, 
Peugeot, Citroen, Ford, Volvo. Jak ju  
wspomnieli my  rma Dayco dostarcza 
nie tylko paski, ale równie  napinacze 
spr ynowe i hydrauliczne, ko a pasowe 
i rolki prowadz ce, a tak e pompy wody. 

Wszystkie cz ci oferowane na rynek 
cz ci zamiennych s  identycznej jako ci, 
jak elementy kierowane na pierwszy 
monta . 

Sw  pozycj , jednego z czo owych pro-
ducentów ró nego rodzaju pasków na-
p dowych, w tym równie  pasków wyko-
rzystywanych w motoryzacji,  rma Dayco 
zawdzi cza w du ej mierze prowadzonym 
przez ni , szeroko zakrojonym pracom 
badawczym i rozwojowym. 

Jednym z czo owych wiatowych wytwór-
ców pasków z batych, klinowych i wielo-
klinowych jest  rma Dayco. W oski pro-
ducent dostarcza równie  kompletne 
zestawy, które oprócz pasków zawieraj  
wszystkie pozosta e elementy potrzebne 
do wykonania kompleksowej, profesjonal-
nej naprawy na ca ym wiecie. Stoso-
wanie zestawów doskonale u atwia prac  
mechanikom, którzy nie musz  sami 
kompletowa  wszystkich potrzebnych 
ele  mentów, a tak e maj  gwarancj , 
e poszcze gólne cz ci b d  do siebie 

pasowa y.

Lata do wiadcze

Firma Dayco cieszy 
si  na ca ym wiecie 

niekwestionowan  pozycj  
czo owego dostawcy. 

Powsta a ponad 100 lat temu  rma 
pocz tkowo zajmowa a si  wytwarzaniem 
gumowych w y ogrodniczych, jednak 
wraz z b yskawicznym rozwojem moto-
ryzacji skoncentrowa a si  na produkcji 
pasków nap dowych oraz ca ych system-
ów przekazywania mocy, przezna czonych 
zarówno do pojazdów, jak i rozmaitych 
maszyn. Z czasem  rma Dayco sta a si  
potentatem w bran y i jednym z czo owych 
dostawców pasków na wiecie. 

Asortyment oferowanych produktów zosta  
rozszerzony i dzi  obejmuje nie tylko 
szerok  gam  pasków z batych, klino-
wych i wieloklinowych, ale tak e napina-
cze sta e i automatyczne, ko a pasowe, rol-
ki prowadz ce, a tak e – maj ce sk din d 
z paskami cis y zwi zek – pompy wody.

Odporne z by

Firma Dayco stosuje 
w produkcji cz ci najnowsze 
technologie, opracowywane 

w nale cym do  rmy centrum 
naukowo-badawczym. 

Nie bez znaczenia jest tutaj cis a 
wspó praca  rmy Dayco z producentami 
samochodów, którym w oski wytwórca do-
starcza cz ci przeznaczone na pierwszy 
monta . To zaanga owanie gwarantuje, 
e rów nie  produkty kierowane na rynek 

wtórny spe niaj  najwy sze standardy 
jako ciowe. Gama pasków rozrz du  rmy 
Dayco obejmuje elementy przeznaczone 
do samochodów osobowych, jak i u yt-
kowych. 

Firma oferuje zarówno paski przezna-
czone do pracy pod stosunkowo niedu ym 
obci eniem (chloroprenowe pierwszej 
generacji), jak równie  paski opracowane 
do pracy w najtrudniejszych warunkach. 
Przyk adem mog  tu by  paski typu 
HSN, charakteryzuj ce si  odporno ci  
na wysokie temperatury (do 130°C) oraz 
obci enia pulsacyjne. 

Firma Dayco jest tak e producentem 
pasków typu HT, do wytwarzania których 
wykorzystuje si  tkanin  powleczon  
te  onem, dzi ki czemu uzyskuj  one 
maksymaln  odporno  na cieranie, co 
ogranicza zu ywanie si  paska w naj-
bardziej newralgicznych miejscach, czyli 
na trzonach i bokach z bów. Elementy te 
stosuje si  przede wszystkim w samocho-

DaycoDayco
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3737Krzy ówka 
Litery z pól oznaczonych od 1 do 31 utworz  rozwi zanie. 
Nagroda G ówna: aparat fotogra  czny, wodoszczelny 

Pozosta e nagrody: kubki, latarki LED, smycze, kombinezony, koszulki. Nagrody b d  przyznawane na 
podstawie termi nu nadsy ania rozwi zania. 
Rozwi zanie prosimy przes a  na adres e-mail: marketing@autoap.com.pl. Ilo  nagród ograniczona.

16/2012

Autor: Zygmunt Nied wiecki
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