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ZF Aftermarket Tech Adventure to nowa odsłona znanego na polskim rynku Sachs Race Challenge, 

organizowanego we wcześniejszych latach przez ZF Friedrichshafen AG Przedstawicielstwo ZF w Polsce. 

Nowa edycja to nie tylko nowa nazwa, to wiele zmian odpowiadających na oczekiwania rynku. 

Tech Adventure to wydarzenie unikalne na skalę europejską. Impreza połączy ze sobą wiele aspektów, 

a jej motywem przewodnim będą zaawansowane rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ZF, 

osadzone w realiach praktycznych warsztatów i oparte na kanwie przygodowej rywalizacji.  

Z uwagi na mnogość zagadnień, które będą poruszane, impreza po raz pierwszy będzie dwudniowa i 

obejmować będzie nocleg w luksusowym hotelu dla jej uczestników. W trakcie eventu przybliżony 

zostanie uczestnikom szereg kwestii związanych z ofertą firmy ZF, przeprowadzone szkolenia 

praktyczne i teoretyczne. 

Dwudniowe, intensywne szkolenia mogłyby być męczące nawet dla najbardziej żądnych wiedzy, 

dlatego też nie zabraknie również czasu na relaks i na to, by wiedzę serwować w luźnej atmosferze 

podszytej emocjami i przygodą. Impreza odbędzie się na terenie jednego z najnowszych ośrodków w 

Polsce – dogodnie umiejscowionym pod kątem dojazdu z każdego zakątka Polski - Torze Modlin. 

Ośrodek posiada nowoczesny i trzykondygnacyjny budynek wraz zapleczem garażowo-warsztatowym, 

nitkę toru wyścigowego oraz strefę przeznaczoną na potrzeby ośrodka doskonalenia techniki jazdy 

(ODTJ), wyposażoną w szereg płyt poślizgowych, szarpak i kurtyny wodne. Na terenie Toru Modlin, 

usytuowany jest również porosyjski bunkier, pełniący kiedyś rolę prochowni, a po odrestaurowaniu go 

pod okiem konserwatora zabytków, doskonale pełni funkcję miejsca przeznaczonego dla organizacji 

wieczornych atrakcji. 

Pierwszego dnia imprezy powitamy naszych gości śniadaniem serwowanym w budynku ośrodka. Po 

rejestracji, od razu przystąpimy do intensywnego dnia szkoleniowego. Uczestnicy podzieleni na 

kameralne grupy, wezmą udział w szkoleniach teoretycznych oraz praktycznych warsztatach na terenie 

ośrodka ODTJ, gdzie pokażemy w jaki sposób nasze produkty oraz praca mechaników, wpływają na 

bezpieczeństwo użytkowników samochodów. Każdy będzie miał okazję zasiąść za kierownicą 

specjalnie przygotowanych pojazdów i w kontrolowanych warunkach przekonać się jak ważną rolę 

odgrywa jego codzienna praca w warsztacie i jaki ma ona wpływ na poprawną pracę układów 

zamontowanych w pojeździe. Przybliżymy naszym gościom zagadnienia związane z układami 

zawieszenia, kierowniczym, hamulcowym, systemami bezpieczeństwa oraz układami przeniesienia 

napędu.  
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Pierwszego dnia przewidziana jest również widowiskowa prezentacja na żywo, technologii COTEC, w 

którą wyposażone są wszystkie klocki hamulcowe będące w ofercie marki TRW. Wykażemy jaki wpływ 

na użytkowanie klocków hamulcowych od pierwszych chwil po ich zamontowaniu, ma stosowane przez 

nas rozwiązanie. Prezentacja ta po raz pierwszy będzie miała miejsce w tej części Europy. Dotychczas 

przeprowadzana byłe jedynie na terenie Niemiec oraz Holandii podczas certyfikacji naszych klocków w 

ośrodku RDW. 

Bliskość terenów historycznej Twierdzy Modlin, dostarcza scenerii dla drugiego dnia imprezy. Dnia, w 

którym dominować będzie offroadowa przygoda podszyta aspektami technicznymi. Dnia, w którym 

wykazać się będzie trzeba wiedzą techniczną, umiejętnością współpracy w zespole, pomysłowością w 

rozwiązywaniu technicznych problemów, precyzją i bystrością umysłu. Będzie to prawdziwa techniczna 

przygoda i wyzwanie, które pozostanie w pamięci uczestników na długi czas. 

Dla spragnionych ryku silników generujących moc bliską 300KM, przygotowaliśmy pucharową 

rozgrywkę na wyścigowej części Toru Modlin. Uczestnicy wezmą tu udział w rywalizacji, zasiadając za 

kierownicą pucharowych VW Scirocco w pełnej specyfikacji wyścigowej.  

Przygotowana strefa innowacji oraz stanowisko ZF Motorsport ubogaci naszą propozycję. Ważnym 

aspektem naszego spotkania będzie również prezentacja konceptu warsztatowego proTech, którego 

stanowisko i prezentacja na żywo, również będzie dostępna dla naszych uczestników. 

Organizatorem ZF Aftermarket Tech Adventure jest ZF Aftermarket. 

 

 


