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Drodzy Czytelnicy!

Jak co kwarta  nasze wydawnictwo 
robi wszystko, aby lektura Auto Pano-
ramy by a dla Pa stwa ciekawym oraz 
inspiruj cym kompendium wiedzy na 
tematy zwi zane z nowinkami ze wiata 
techniki motoryzacyjnej.

W bie cym numerze naszego pisma 
omówimy niektóre z  form nansowania  
zakupu sprz tu i wyposa enia warsz-
tatowego. Na nasze pytania odpowie 
Pani  Katarzyna Wicha, zast pca Dyrek-
tora Warszawskiego Oddzia u Europej-
skiego Funduszu Leasingowego.

Dowiemy si  tak e o jakie nowo ci 
powi kszy a si  oferta Dystrybutora 
cz ci zamiennych Auto Partner SA.

Przed nami jesie , pora wi c by 
jeszcze cieplej pomy le  o naszych 
Czytelnikach. Jak w ka dym wyda-
niu, na przedostatniej stronie naszego 
kwartalnika umie cili my krzy ówk . 
Jako nagrody za poprawne rozwi zania 
proponujemy Pa stwu m.in. pola-
ry i kamizelki do wykorzystania na 
nadchodz ce ch odne jesienne dni.

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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VIP to TRIP 
Fuerteventura 

15/2011

Z przyjemno ci  informujemy, 
e w dniach 19-27.09.2011 odby a 

si , zorganizowana przez rm  
Auto Partner S.A. wyj tkowa 
impreza dla najwa niejszych 
i zaufanych partnerów rmy.  
Miejscem przygody jak  mieli 
okazj  prze y  jej uczestnicy 
by a jedna z najpi kniejszych 
wysp archipelagu Wysp Kana-
ryjskich – Fuerteventura. 

Pi kne pla e, wysoka temperatura, 
s o ce a tak e ogromna ilo  przygo-
towanych atrakcji, pozwoli a wszystkim 
bior cym udzia  w wyje dzie rozkoszowa  
si  urokiem szcz liwej wyspy. 

Uczestnicy wyjazdu mogli bez ogranicze  
korzysta  z atrakcji oferowanych przez 
najwy szej jako ci hotel. Teren hotelu 
obejmuje mi dzy innymi  kompleks base-     
nów, restauracje, bary, a tak e bezpo-
redni dost p do przepi knej szerokiej 

pla y zlokalizowanej w pobli u wyj tkowo 
ukszta towanej zatoki. Na wyspie Fuerte-
ventura na go ci czeka y niezliczone 
atrakcje, takie jak fascynuj ce mecze
 

siatkówki pla owej, gry zespo owe, udzia  
w pokazach amenco, strzelanie z broni 
pneumatycznej, nauka p ywania oraz 
wiele, wiele innych – s owem ka dy móg  
znale  co  dla siebie. 

Firma Auto Partner oraz jej dostawcy je-
szcze raz pragn  podzi kowa  wszystkim 
uczestnikom wyjazdu za wspania e chwile 
sp dzone na wyspie. Mamy nadziej , 
e pozostan  one w Waszej pami ci na 

d ugo, a za rok b dziemy mogli spotka  
si  w podobnych okoliczno ciach. 
 
Z powa aniem i gor cymi podzi kowa-
niami Zarz d i Pracownicy Auto Partner 
S.A. 

Autor: Piotr Janta

Uczestnicy 
wyjazdu mogli 

bez ograni-
cze  korzysta  

z atrakcji 
oferowanych 

przez 
najwy szej 

jako ci hotel

Teren hotelu obejmuje mi dzy innymi  kompleks 
basenów, restauracje, bary, a tak e bezpo redni 
dost p do przepi knej szerokiej pla y.

Zwiedzamy Park Narodowy Timanfaya na 
wyspie Lanzarote. Góry Ognia, gdzie magma 
znajduje si  na g boko ci zaledwie 4km
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Trwa kolejny, siódmy ju  sezon 
najwi kszego ogólnopolskiego 
cyklu maratonów rowerowych: 
Mazovia MTB Marathon. 
W 2011 r. zaplanowano a  13 
edycji cyklu podstawowego, 
trzy etapu zimowe i epilog.

O popularno ci tej formy sp dzania wol-
nego czasu niech wiadczy fakt, e tylko 
w tym cyklu jest zarejestrowanych blisko 
12 tysi cy zawodników, z czego ponad 
tysi c startuje regularnie. Jest te  coraz 
liczniejsze grono uczestników z ponad 
50-cioma startami w maratonach Mazovii 
na koncie.

Dla cz ci z nich na pewno inspiracj  jest 
sam organizator: znakomity polski kolarz 
Cezary Zamana. Przejecha  on na rowe-
rze 700 000 km (siedemset tysi cy kilo-
metrów!), uczestniczy  w przesz o 2000 
wy cigów. By  m.in. zwyci zc  klasy kacji 
generalnej Tour de Pologne. Pomimo 
zako czenia zawodowej kariery sporto-
wej, do dzisiaj bierze aktywny udzia  
w planowaniu i objazdach tras mara-
tonów, jak równie  regularnie w nich star-
tuje, pokazuj c nadal rewelacyjn  form .

Pogoda, wzorem lat ubieg ych, i w tym 
sezonie nie rozpieszcza zawodników. 
Jednak dla wi kszo ci z nich ci kie 
warunki na trasie s  tylko dodatkow  
atrakcj , podnosz c  poziom tej spor-
towy imprezy. 

D ugo ci pokonywanych tras mo na 
dopasowa  do w asnych aspiracji 
i kondycji. Dzieci i pocz tkuj cy mog  
spróbowa  swoich si  na dystansach 
5–10 km, a ci najbardziej zaawanso-
wani i wytrenowani nawet do 120 km 
w terenie.
Wi cej informacji na: 
www.mazoviamtb.pl
.

conego zaprezentowania si , bior cym 
w nich udzia  dostawcom. W wielu loka-
lizacjach znalaz o si  miejsce na wys-
tawy sprz tu warszta towego i pokaz jego 
mo liwo ci na sa mochodach demonstra-
cyjnych. 

Organizowano te  ró norakie konkursy 
rekreacyjne i bran owe. 

Nieod czn  cz ci  wszyst-
kich spotka  by y tradycyjne 
biesiady. Da y one mo liwo  

bezpo rednich rozmów 
z mechanikami 

i szczegó owego omówie-
nia wcze niej poruszanych 

zagadnie . 

To w a nie te chwile by y najcenniejsze. 
Dlaczego? 

Przede wszystkim dlate go, e ten sam 
rynek motoryzacyjny cz sto wy gl da 
zupe nie inaczej z per  spektywy przed-

stawiciela mi   dzy narodowego koncer-
nu produkuj cego cz ci samochodowe  
w fabrykach na ca ym wiecie i mechani-
ka codziennie montuj cego te elementy 
w sa mochodach swoich klientów.

Wszystkim uczestnikom, 
niezale nie od tego, do której 

grupy nale , serdecznie 
dzi kujemy w imieniu Zarz du 
i pracowników AP za przyby-
cie, aktywny udzia  i wspólne 
stworzenie niezapomnianej 

atmosfery.

MaXgear Bike Team 

Eventy 2011 
w Oddzia ach AP

Auto Wydarzenia

Od ko ca maja do pocz tku 
lipca 2011 roku w zdecydowa-
nej wi kszo ci oddzia ów AP 
zosta y zorganizowane lo kal -
ne spotkania z rmami wspó -
pracuj cymi.

Na ka dym z nich by o obec-
nych od kilkudziesi ciu do 
ponad 100 klientów wraz z oso-
bami towarzysz cymi.

Eventy mia y bardzo ró norodne for-
mu y. Ka dy z nich by  niepowtarzalny. 
Dawa o to równie  mo liwo  urozmai-

15/2011
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www.febi.com

febi Polska Sp. z o.o.

Pl. Przymierza 6 | 03-944 Warszawa | Poland

Tel. +48-22-403 47 29

Fax +48-22-403 47 28

E-mail febipolska@febi.pl

Tester zawieszenia febi
uniwersalny · mobilny · profesjonalny

energii elektrycznej i

indeks 80122
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febi ProKit 
Bezpiecze stwo dla warsztatu  

Kosztowne dodatkowe wyjazdy na zakupy, 
aby dokupi  jeszcze jedn  ma  cz , 
nale  ju  do przesz o ci. „W febi obser-
wujemy rynek“.  mówi Oliver Cenker, 
kierownik sprzeda y dzia u samochodów 
osobowych D/A/CH w febi w Ennepetal. 
„St d wiemy, e ci gle s  problemy, gdy 
na przyk ad brakuje rubki przy wymianie 
cz ci uk adu kierowniczego. Ostatecznie 
stare ruby trzeba cz sto odci , aby je 
w ogóle móc usun ”. 

Oszcz dno  czasu 
W wielu wypadkach tracimy cenny czas tylko 
dlatego, e pracownik w trakcie naprawy 
musi dokupi  brakuj c  cz . Takie bez-
produktywne podró e na zakupy nie s  
doliczane do rachunku klientowi i dlatego 
s  niepo dane w dzia alno ci. Znak „febi 
ProKit” jest znakiem jako ci dla warsztatu. 
Wszystkie oznaczone nim zestawy napraw-
cze s  kompletne i zawieraj  wszystkie 
cz ci, które s  potrzebne do profesjonal-
nej naprawy. Dzia  zarz dzania produktami 
w febi najpierw dok adnie sprawdzi  wy-
magania naprawcze, sklasy kowa  zestaw 
naprawczy „febi ProKit“ i skompletowa  
wszystko, co konieczne do danej naprawy. 
Menad erowie produktów korzystaj  rów-
nie  z regularnych porad w samodzielnych 
warsztatach. Dyskutuj  intensywnie o 
nowych pomys ach z gremium doradczym 
z o onym z zaanga owanych profesjonal-
istów warsztatowych, tak aby mie  pewno , 
e pod aj  w a ciw  drog . Dzi ki temu 

samodzielny warsztat mo e koncentrowa  
si  ca kowicie na w a ciwej naprawie 
i ma do dyspozycji sprawdzone w praktyce 
cz ci. 

Szybko znale  
„febi ProKits” s  zaewidencjonowane 
we wszystkich elektronicznych syste-
mach informacyjnych. Je li kto  chce 
mie  ca kowit  pewno , mo e poszuka  
po danego produktu ProKit w swoim kata-
logu i wówczas jest pewien, e b dzie móg  
wykona  napraw  w wyznaczonym czasie. 
Mo na sobie tak e oszcz dzi  spraw-
dzania zawarto ci zestawu, poniewa  febi 
gwarantuje, e wszystkie potrzebne cz ci 
znajduj  si  w czerwono-bia ym kartonie. 
W przysz o ci, tak e szukanie poszcze-
gólnych cz ci b dzie zb dne. „febi ProKits” 
s  tymczasem dost pne tylko w obszarze 

 

Rozwi zanie: w ProKit rmy febi s  zawarte 
wszystkie cz ci monta owe. Zestaw zawie-
ra przegub no ny, samozabezpieczaj c  
nakr tk , blaszk  zabezpieczaj ca i wszyst-
kie potrzebne ruby mocuj ce. 

 

Obci enia i zu ycie: wyboje, garby i po-
dobne ekstremalne obci enia wzmagaj  
naturalnie tak e zu ywanie si  cz ci 
monta owych. Woda rozbryzgowa i sypana 
na ulice sól doprowadzaj  do zardzewienia 
z czy rubowych. 

 

Tak e s siednie cz ci musz  zosta  wy-
mienione. Jednak u wielu oferentów cz ci 
zamiennych brakuje potrzebnych cz ci 
monta owych. Brakuj cy materia  musi 
zosta  dodatkowo wyszukany i zamówiony. 

 

Uszkodzenia podczas monta u: podczas 
monta u mo na uszkodzi  poszczególne 
elementy przy u yciu d wigni lub szli erki 
k towej. Samozabezpieczaj ca nakr tka 
przegubu no nego musi zosta  wymie-
niona. 

 

Wymiana jest rzadko pojedyncza: naprawa 
dotyczy cz sto nie tylko zepsutego elemen-
tu. Zu ycie i uszkodzenia podczas monta u 
mog  powodowa  tak e konieczno  wy-
miany s siednich elementów. Tutaj typowa 
sytuacja naprawy na przyk adzie przegubu 
no nego febi14440/14444 (pasuje tak e do 
Audi A3).

Pod has em „Wszystko w jed-  
nym“ febi bilstein prezentuje now  
lini  produktów „febi ProKit“. Febi 
zwraca uwag  na to, e kupuj c ze-
staw naprawczy kupujemy bezpie-
cze stwo, gdy  w jednym zestawie 
znajduj  si  wszystkie konieczne do 
naprawy cz ci.

Febi

Udo Klaussner 

Mistrzowski warsztat 
samochodowy, 
Klaussner, Fuerth

Fotografie: Klaussner

Car Division, przy czym tutaj pocz tek da y 
zestawy do naprawy uk adu kierowniczego 
i za wieszenia. 
 

W katalogu TecDoc zestaw „febi ProKit” jest 
wyra nie oznaczony. 

febi zaprojektowa  katalogi specjalnie dla 
zestawów naprawczych ProKit.

 

F E B I P R O K I T
Korzy ci:
•  Ca kowita oszcz dno  czasu: dzi ki 
nowemu ProKit rmy febi zyskujesz na 
czasie.
• Ca kowita kompletno : ProKit rmy 
febi zawiera wszystkie cz ci, które s  
potrzebne do naprawy.
•  Ca kowita prostota: ProKit rmy febi 
zawiera wszystkie istotne media do szu-
kania cz ci, na pocz tku s  zestawy do 
cz ci uk adu kierowniczego i zawieszenia. 

 

„Ciesz  si  zawsze z praktycznych 
rozwi za  w mojej pracy. Ja tak e 

do wiadczy em ju  wystarczaj co cz sto, 
e w zestawie naprawczym jednak czego  

brakowa o. Klient nie chce czeka , dlatego 
musz  dzia a  szybko. „febi ProKit“ jest 

dobrym rozwi zaniem. Zamawianie wszyst-
kich cz ci pojedynczo jest czasoch onne. 

Jak cz sto zapomina si  o czym ! Je li 
chc  mie  pewno , e w zestawie 

naprawczym s  rzeczywi cie wszystkie 
cz ci, to wol  zamówi  od razu kompletne 
rozwi zanie. Dzi ki temu mog  efektywniej 

wykonywa  swoj  prac “.

Kit.

Ci i
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Przed zakupem sprz tu 
do serwisu opon…

Przed zakupem sprz tu do 
serwisu opon nale y zada  
sobie kilka prostych pyta .
Podczas odpowiedzi na nie 
powo amy si  na konkre t-
ne rozwi zania zastosowane 
w uznanym sprz cie marki 
Nortec.

Emil Nowakowski 

Regionalny 
Kierownik Sprzedaży 
Unior Coframa 
Sp. z o.o.

Zastanawiaj c si  nad wyborem 
monta ownicy, musimy zwróci  uwag  
na kilka jego aspektów. W przypadku 
monta ownic mamy do wybo ru maszyny 
nazywane pó automatami MO210 i au-
tomatami MO250 i MO300. 

W praktyce obs uga tych urz dze  
nie ró ni si  znacz co. Czas monta u 
i de monta u na obu urz dzeniach jest 
podobny, a wyst puj ce ró nice s  
znikome. Stanowi  one niewielki pro-
cent w ca ym procesie monta u ko a 
i w wi kszym stopniu uzale nione s  od 
umiej tno ci sprawnego mechanika. 

Rodzaj monta ownicy ma znaczenie, 
gdy chcemy doposa y  maszyn  w przy-
stawk  do opon niskopro lowych i obs ugi 
opon typu Run Flat*. Jest to mo liwe tylko 
w monta ownicach automatycznych z od-
chy em kolumny do ty u. 

Takim urz dzeniem jest MO250. 
Poniewa  MO300 fabrycznie zosta a 
wyposa ona w dodatkowe rami  stero-
wane joystickiem (umo liwiaj ce obs ug  
wszystkich typów opon w zakresie 13–24’ 
lub 15–26’), nak adki ochronne szcz k 
do felg ze stopów lekkich oraz dysze in-
atora umieszczone w szcz kach sto u 

(umo liwiaj ce zak adanie opony tzw. 
strza em powietrza).

Urz dzenie zaprojektowano tak, 
by jak najbardziej usprawni  pro-
ces wymiany opon, konsekwent-
nie bez u ycia y ki monterskiej.

Monta ownica MO210 ma swoje sze-
rokie zastosowanie w ma ych warsz-
tatach, gdzie liczy si  ka dy centymetr 
powierzchni roboczej. Odchylana na bok 
kolumna g ówna pozwala nam na umie-
szczenie urz dzenia blisko ciany.

Ciekawym uzupe nieniem oferty 
jest wywa arka WO40 przezna-
czona do wywa ania kó  samo-
chodów osobowych i dostaw-

czych w zakresie 10–24’ 
i ci arze ko a do 70 kg. 

Urz dzenie jest pó automatyczne. Po-
miar odleg o ci ko a od wywa arki 
wykonuje si  za pomoc  wysuwanej 
miarki, a pomiar szeroko ci za pomoc  
cyrkla.

Na koniec nale y pami ta , e konie- 
czno ci  przed rozpo cz  ciem pracy, poza 
znajomo ci  parametrów sprz  tu, jest 
profesjonalne urucho mienie i  przepro-
wadzenie szkolenia, a pó niej serwis po-
siadanych urz  dze .

.

 

 

 

 

Szkolenia 
Valeo 2011

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

Po ród wielu szkole  przeprowadza-
nych przez AP SA oczywi cie nie mo-
g o zabrakn  tych organizowanych 
wspólnie z rm  Valeo

Odby y si  one w: Rybniku, Gda sku, 
Bieruniu, Bielsku Bia ej, Poznaniu, 
Bia ymstoku, Bydgoszczy i Szcze-
cinie. W tym roku zaplanowano jeszcze 
lokalizacj  m.in. w Katowicach.
Program szkolenia obejmuje na st -
puj ce zagadnienia:

1. Innowacje Valeo
2. Akcesoria samochodowe
3. Systemy wycieraczek Valeo
4. Program Valeo: czyste powietrze 
5. Klimatyzacj
6. Systemy sprz g owe (budowa 
sprz g a, dwumasowe kola zama-
chowe, elastyczne ko a zamachowe, 
zestawy 4-elementowe ze sztywnym 
ko em zamachowym)
7. Przypadki gwarancyjne (diagnozo-
wanie cz stych usterek).

Na szkoleniach poruszano „gor ce” 
tematy wynikaj ce z codziennej pracy 
mechaników. Po raz kolejny okaza o si , 
e kluczem do sukcesu jest umiej tne 

zastosowanie w praktyce warsztatowej 
wiedzy przyswojonej na szkoleniu.

 
 
 
…najwy szej jako ci dostawca OE 
 
Bazuj c na 60 latach do wiadczenia 
w produkcji jako ciowych cz ci zamiennych 
do europejskich samochodów, jeste my 
numerem 1 alternatywnym dla cz ci OE, 
znanym i cenionym w ponad 140 krajach. 
 
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 dostawcy 
OE i gwarantujemy najwy sz  jako  
w konkurencyjnych cenach. 
 
Nasi klienci oczekuj  jako ci, a jako  jest 
naszym biznesem! 
 
 
Dostawca OE dla: 
 
BOMAG  Contrac Cobus  Deutz       
Fendt  Hatz  MAN  Mercedes-Benz 
Neoplan  Rolls-Royce  Schäffer Lader   
Faun  Siemens  Still  Wacker-Neuson  
Wärtsilä  VDL Bova  Woodward 

 
 
 

  
 

   
 

                
     



Jak wymienia  przewody zap onowe?
Jest ju  nowy lm zrealizowany przez GG Pro ts Sp. z o.o. – producenta przewodów 
zap onowych SENTECH. W lmie przedstawiamy takie zagadnienia, jak: 

Objawy niesprawnych przewodów- 

Rodzaje uszkodze  mechanicznych i eksploatacyjnych- 

Prawid owy demonta  i monta  wi zki kabli- 

Zabezpieczenia eksploatacyjne.- 

Film dedykujemy w szczególno ci: szko om samochodowym, warsztatom elektromechaniki i mechaniki pojazdowej. 
  www.sentech.pl

Film dystrybuowany jest bezp atnie!

10



1115/2011 11Sentech

Gaz potrzebuje
silniejszej iskry 

Wokó  przewodów zap onowych o rdze-
niu ferromagnetycznym kr  ró ne opi-
nie, które niestety niewiele maj  wspól-
nego z prawd . Nie ma w tpliwo ci, e 
samochody zasilane gazem s  bardziej 
nara one na wszelkie usterki uk adów 
zap onowych. Niezawodny zap on zale y 
za  w du ej mierze od stanu i jako ci 
przewodów wysokiego napi cia. Dlatego 
tak wa ny staje si  w a ciwy dobór tych 
elementów.

Dobre kable powinny 
charakteryzowa  si  ma ym 

oporem elektrycznym, by 
przekazywa  energi  do wiec bez 
nadmiernych strat, dzi ki czemu 

iskra staje si  silniejsza. 

Ma to szczególne znaczenie przy zasila-
niu LPG, gdy  mieszanka gazowo-powie-
trzna odznacza si  wi ksz  oporno ci  
elektryczn  ni  benzynowo-powietrzna, 
a wi c do wywo ania przeskoku iskry 
mi dzy elektrodami wiecy zap onowej 
potrzebne jest wy sze napi cie.

Za konsekwencj  monta u instalacji 
LPG w samochodzie uzna  trzeba:

• konieczno  zapewnienia odpowied-
niego napi cia na wiecy zap onowej

W silnikach z instalacjami 
LPG napi cie w uk adzie za-
p onowym jest zwykle wy -
sze. Oznacza to konieczno  
u ycia przewodów o lep-
szej jako ci lub ich wersji 
specjalnych do tego rodzaju 
nap du.

zap on i odznaczaj  si  znacznie wi ksz  
trwa o ci  eksploatacyjn .

• wzrost temperatury spalania mieszanki
• gwa towniejszy przebieg spalania
• nieznaczny wzrost redniej temperatury 
silnika
• zmian  sk adu gazów wylotowych.

Zasilanie LPG przyczynia si  równie  do 
szybszego zu ywania si  niektórych ele-
mentów uk adu zap onowego. Przede 
wszystkim dotyczy to wiec, które z po-
wodu wcze niej pojawiaj cych si  sym-
ptomów zu ycia, nale y cz ciej wymie-
nia  na nowe. 

Kolejn  przyczyn  nieprawid owej, 
a zw aszcza nierównomiernej, pracy silni-
ka mog  okaza  si  przewody wysokie-
go napi cia. Dalsze u ytkowanie starych, 
zu ytych kabli, b d  zastosowanie nie-
odpowiedniego ich rodzaju do pojazdów 
zasilanych gazem, sprawia, e napi cie 
na wiecach nie osi ga wymaganej 
warto ci. 

Usterki takie polegaj  zwykle na tzw. 
przebiciu izolacji lub jej nadwer eniu, 
a ich skutkiem jest tzw. ucieczka pr du, 
czyli jego przep yw omijaj cy elektrody 
wiecy. 

W przewodach z rdzeniem w glowym 
mamy dodatkowo naturalny proces 
jego „wypalania", co powoduje wzrost 
oporno ci, a tym samym spadek napi cia 
i energii iskry zap onowej.

Dlatego coraz wi cej serwisów samo-
chodowych docenia zalety przewodów 
z rdzeniem ferromagnetycznym, które 
w przeciwie stwie do tych z rdzeniem 
w glowym lub miedzianym, sprawdzaj  
si  idealnie w pojazdach z instalacj  
gazow , zapewniaj  bowiem niezawodny 

Od marca 2011 r. ruszy a  w Auto 
Partner SA  Akademia Zawieszenia.

Jest to cykl szkole  b d cych wspól-
nym projektem rm Febi i Bilstein.

W pierwszym pó roczu  szkolenia odby-
y  si  w Katowicach, Wroc awiu i Opo-
lu. Ich przedmiotem jest kompleksowe 
podej cie do wszelkich zagadnie  
zwi zanych z zawieszeniami, uk adami 
kierowniczymi i szeroko rozumian  
geometri  pojazdów.

Dla Klientów AP szkolenia s  bezp atne. 
Niebawem zapraszamy na kolejne.

Akademia Zawieszenia 
w Auto Partner SA

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

Niezawodny zap on 
zale y w du ej mierze 

od stanu i jako ci 
przewodów 

wysokiego napi cia
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Wymiana elementów 
uk adu rozrz du 
Renault Clio II w silniku 1,6 16.v o kodzie silnika K4M748 

Ilo  pojazdów poruszaj cych si  po 
drogach z tym silnikiem jest wi c ca kiem 
spora, a w zwi zku z tym do wiadczenie 
mechaników w zakresie wymiany 
rozrz du w tym silniku jest du e. 

Niemniej jednak, pomimo do wiadcze-
nia, czasami nie udaje si  unikn  b dów, 
najcz ciej wynikaj cych z po piechu 
lub „omijania” pewnych czynno ci, które 
w konsekwencji skutkuj  kosztownymi re-
klamacjami. 

W niniejszym artykule eksperci 
z ContiTech PTG przedstawi  
prawid owy przebieg wymiany 

uk adu rozrz du.

Czas wymiany wynosi odpowiednio:

 Clio – 2,7 h
 Megane – 3,6 h
 Megane Scenic – 3,9 h
 Laguna – 2,5 h

Prawid owa wymiana rozrz du powi-
nna obejmowa  wszystkie komponenty 
wspó pracuj ce z paskiem rozrz du, 
tj. rolk  napinaj c , napinacz, rolki 
prowadz ce, pomp  wody oraz wszystkie 
pozosta e elementy przewidziane przez 
producenta pojazdu, takie jak: ruby, 
nakr tki, uszczelniacze.

Do wymiany konieczne s  nast puj ce 
narz dzia:

 Trzpie  ustalaj cy wa u korbowego, 
    Renault Nr Mot. 1489

 Linia  ustawczy wa ka rozrz du, 
    Renault Nr Mot. 1496

Wskazówki bezpiecze stwa:

 Zidenty kowa  kod silnika 
    (rys. 1).

Uwaga! Rowki znajduj  si  poni ej górnej 
kraw dzi g owicy cylindrów.

 Wsun  trzpie  ustalaj cy (Renault Nr 
    Mot. 1489) w blok cylindrów (rys. 4), 
    wa  korbowy powinien styka  si  
    z trzpieniem ustalaj cym.

 Za o y  linia  nastawczy na tylny    
    koniec wa ka rozrz du (Renault Nr   
    Mot. 1496), (rys. 5).

 Zablokowa  ko o zamachowe specjal-
    nym narz dziem lub du ym 
    wkr takiem, po czym odkr ci  rub  
    ko a pasowego wa u korbowego.

Wa ne: Zwróci  uwag , by ko o zama-
chowe by o tak zablokowane, aby trzpie  
ustalaj cy wa u korbowego ani linia  
nastawczy wa ków rozrz du nie zosta y 
wygi te podczas odkr cania ruby ko a 
pasowego.

 Od czy  akumulator.
 Silnik obracamy tylko za ko o osa-

    dzone   na wale korbowym w kierunku 
    obrotów. Ko o osadzone na wale  
    korbowym i ko o na wa ku rozrz du 
    nie mog  by  obracane po zdj ciu 
    paska z batego!

 Wykr camy wiece zap onowe.
 Podczas monta u nowego paska 

    prosz  zwróci  szczególn  uwag , by   
    pasek nie zosta  zanieczyszczony ole- 
    jem lub p ynem ch odniczym. 

 Pami tamy o przestrzeganiu wielko ci 
    momentów dokr cania.

 Podnie  przód samochodu i konie- 
    cznie podeprze .

Uwaga! Zapami ta  kod radia przed od-
czeniem akumulatora.

Demonta :

 Spuszczamy p yn z uk adu ch odzenia. 
 Podpieramy silnik oraz demontujemy  

    górn  i praw  os on  silnika oraz 
    prawy wspornik silnika.

 Demontujemy pasek wielorowkowy.
 Usuwamy za lepki z tylnego ko ca 

    wa ka oraz z bloku cylindrów 
    (rys. 2).

 Obracamy wa em korbowym w prawo  
    do po o enia nastawczego (rys. 3). 
    Szczeliny powinny znajdowa  si  
    w jednej linii. 

Silnik Renault Clio II 1,6 16 V 
dzi ki generowanej mocy na 
poziomie 79 kW z powodze-
niem by  stosowany w ró nych 
modelach samochodów, od 
ma ego Clio, przez Megane 
a  do Laguny.

3
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 Zdj  ko o pasowe oraz doln  i górn  

    os on  paska rozrz du.
 Poluzowa  rolk  napinaj c  (rys.6).

 Zdemontowa  rolk  napinaj c .
 Zdemontowa  rolk   prowadz c .
 Zdemontowa  pasek rozrz du.
 Zdemontowa  pomp  wody.

Wa ne: Nie dopu ci , by ko o nap dowe 
rozrz du zsun o si  z wa u korbowego.

Monta :

 Sprawdzi  poprawno  za o enia 
    trzpienia ustalaj cego wa u korbowego 
    (trzpie  powinien przylega  do wa u  
    korbowego) oraz linia u ustalaj cego  
    wa ki rozrz du. 

 Szczeliny w wa kach rozrz du musz  
    si  pokrywa .

 Zamontowa  now  pomp  wody.

Wa ne: Przed za o eniem pompy wody 
nale y dok adnie oczy ci  powierzchnie 
styku bloku i pompy wody (rys. 7).

 Zamontowa  now  rolk  pro wadz c  
    i dokr ci  momentem 45 Nm.

 Zamontowa  now  rolk  napinaj c  
    i dokr ci  prowizorycznie momentem  
    7 Nm.

Wa ne: Podczas zak adania rolki napi-
naj cej szczególnie zwróci  uwag  na 
dok adne umiejscowienie elementów 

    b dzie g o no pracowa  na skutek zbyt 
    s abego napr enia).

 Ponownie za o y  trzpie  ustalaj cy 
    wa u korbowego. Zwróci  szczególn  
    uwag , by wa  korbowy styka  si  
    z trzpieniem ustalaj cym.

 Sprawdzi , czy linia  ustalaj cy 
    wa ków   rozrz du mo na wsun  bez 
    przeszkód.

 Przytrzymuj c rolk  napinaj c , luzuje
    my nakr tk  rolki napinaj cej za   
    pomoc  klucza 6 mm.

 Obróci  rolk  napinaj c  w lewo a  do 
    momentu, gdy wskazówka pokryje si  
    z wyci ciem (Rys.10), po czym  
    dokr ci  nakr tk  rolki napinaj cej 
    momentem 27 Nm.

 Usun  trzpie  ustalaj cy.
 Obróci  wa em korbowym o dwa 

    obroty w prawo, sprawdzi  
    poprawno  ustawienia i ewentualnie 
    skorygowa .

 Wykr ci  trzpie  ustalaj cy wa u kor-
    bowego i wkr ci  ruby za lepiaj ce.

 Wkr ci  nowe ruby za lepiaj ce na 
    tylny koniec wa ka rozrz du.

 Pozosta e elementy zamontowa  
    w odwrotnej kolejno ci do demonta u.

Uwaga! W przypadku silników z klima-
tyzacj , zwróci  uwag  na odpowiedni 
dobór paska wielorowkowego. 

 Próbnie uruchomi  silnik.
 Wykona  jazd  próbn .
 Udokumentowa  wymian  paska 

    rozrz du na naklejce i umie ci  j  
    w dost pnym miejscu (rys.11).

mon ta owych rolki napinaj cej (rys. 8 A, 
B).

 Zdj  ko o zamachowe wa u kor- 
    bowego. Odt u ci  koniec wa u kor- 
    bowego i ponownie zamontowa  ko o  
    wa u korbowego.

 Za o y  pasek rozrz du,  
    rozpoczynaj c od ko a wa u kor- 
     bowego, ca y czas zwracaj c uwag  
     by pasek by  napr ony.

 Odt uszczone ko o pasowe wa u kor-
    bowego zamontowa . 
 
Wa ne: ruba ko a pasowego powinna 
by  zmieniona i jej maksymalna d ugo  
nie mo e przekracza  49,1 mm. Nowej 
ruby nie nale y smarowa  olejem!

 Wkr ci  prowizorycznie rub  ko a 
     pasowego osadzonego na wale kor -
     bowym, pozostawiaj c woln   szcze-
     lin  2–3 mm pomi dzy powierzchni  
     przy o enia ruby a ko em pasowym 
     osadzonym na wale korbowym.

 Poluzowa  nakr tk  rolki napinaj cej 
     i obróci  j  w prawo a  do skrajnego 
     po o enia (u y  klucza 6 mm), po- 
     czym dokr ci  prowizorycznie mo-
     mentem 7 Nm (rys. 9).

 Zablokowa  ko o zamachowe spec-
     jalnym narz dziem blokuj cym, po- 
     czym odkr ci  rub  ko a pasowego 
     wa u korbowego.

 Wyj  trzpie  ustalaj cy wa u kor-
    bowego oraz linia  ustawczy wa ków 
    rozrz du.

  Zablokowa  ko o zamachowe po- 
     czym dokr ci  je o nast pne 120°–
    150°.

 Obróci  wa em korbowym o dwa obro-
     ty w prawo (czynno  ta jest konie-
     czna, poniewa  w przeciwnym razie 
     po krótkim okresie eksploatacji pasek  
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Leasingowanie 
wyposa enia warsztatów

Auto artyku

Na pytania odpowiada, Ka-
tarzyna Wicha, zast pca Dyr. 
Oddz. Warszawa, Europejski 
Fundusz Leasingowy

Katarzyna Wicha 
zastępca Dyr. Oddz. 
Warszawa, 

Europejski Fun-
dusz Leasingowy

1. Czym jest leasing i dla kogo jest 
przeznaczony?

Leasing jest umow , w której leasin-
godawca, czyli rma leasingowa, nan-
suje wybrany przez leasingobiorc , czyli 
klienta, przedmiot i udost pnia mu go do 
u ytkowania na okre lony czas. Z po ród 
dost pnych ofert leasingu na rynku, dzie-
limy je na dwie podstawowe kategorie. 
Wyró niamy leasing operacyjny i leasing 
kapita owy, zwany równie  nansowym. 

Poszukuj c odpowiedzi dla kogo jest 
leasing operacyjny, a kto powinien by  
zainteresowany leasingiem nansowym, 
w a ciciel rmy powinien sobie zada  py-
tanie, jak wa n  pozycj  w jej strukturze 
nansowej s  koszty. 

Je eli kategoria ta ma wi ksze znacze-
nie w rmie, to z punktu widzenia klienta 
leasing operacyjny jest korzystniejszy. 
Wynika to z tego, e raty leasingowe oraz 
tzw. czynsz inicjalny stanowi  w ca o ci 
koszt uzyskania przychodu. 

Dodatkowo rma mo e odlicza  VAT od 
op at leasingowych i jest on p acony w 
ratach przez ca y okres trwania leasingu. 
Umowa leasingu nansowego zawierana 
jest na co najmniej 2 lata, a stawka VAT-u 
wynosi wówczas 23%. 

W przypadku leasingu nansowego, 
klient w momencie podpisania umowy 
jest zobowi zany do zap acenia ca ego 
nale nego podatku VAT z góry – w leasin-
gu operacyjnym by  on p acony w ratach. 
Leasing nansowy jest korzystniejszy 

3. Jak bardzo jest to popularna forma 
nansowania w ród warsztatów samo-

chodowych?

Z roku na rok widzimy coraz wi ksze zain-
teresowanie t  form  nansowania w sek-
torze ma ych i rednich przedsi biorstw, 
w tym warsztatów samochodowych. 
Wynika to nie tylko ze wzgl du na 
korzy ci podatkowe czy atwiejszy dost p, 
w porównaniu z kredytem bankowym – 
w szczególno ci nowo powsta ych rm – 
ale równie  ze wzgl du na uproszczon  
procedur  jego przyznania i minimum 
formalno ci po stronie leasingobiorcy 
(w a ciciela).  

4. Jaka jest ró nica pomi dzy leasin-
giem a kredytem bankowym?

Zauwa aln  ró nic  w procesie udziela-
nia kredytu i leasingu s  mniej skomp-
likowane wymagania formalne i prostsze 
procedury z korzy ci  na rzecz leasingu. 
Ponadto leasing pozwala na nanso-
wanie inwestycji poza bilansem, a tym 
samym nie obni a zdolno ci kredytowej 
rmy. Oznacza to, e rma mo e nadal 

ubiega  si  o kredyt bankowy. 

Charakterystyczn  cech  leasingu jest to, 
e pozwala on na s nansowanie wszyst-

kich rodków trwa ych, jak i dóbr niemate-
rialnych, np. oprogramowania. W a ciciele 
rm decyduj  si  na leasing g ównie ze 

wzgl du na korzy ci nansowe i podat-
kowe. W przypadku leasingu operacyj-
nego rma mo e zaliczy  raty leasingowe 
w poczet kosztów uzyskania przychodu, 
a przez to na poczynienie znacznych 
oszcz dno ci. Wa n  przewag  nan-
sowania leasingiem jest równie  fakt, e 
jego przedmiot przez ca y czas trwania 
umowy pozostaje w asno ci  rmy leasin-
gowej, a wi c ryzyko dla nansuj cego 
jest mniejsze ni  w przypadku kredytu 
bankowego.

5. Jakie s  zalety leasingu?

Zalet  leasingu jest równie  fakt, e wp at  
pocz tkow , jak i pó niejsze raty leasin-
gowe, w a ciciel rmy mo e wliczy  w ko-
szty uzyskania przychodu i tym samym 

w przypadku u ytkowania urz dze  i ma-
szyn obj tych 8% stawk  VAT.
 
W przypadku leasingu operacyjnego 
przedmioty te by yby obj te 23% stawk . 
Kolejn  charakterystyczn  cech , a za-
razem ró nic  pomi dzy leasingiem op-
eracyjnym a nansowym, jest okres jego 
trwania. 

W przypadku leasingu nansowego, w a-
ciciel warsztatu mo e wyleasingowa  

sprz t na bardzo krótki okres, np. 6 
miesi cy. W a ciciele rm wybieraj c 
jedn  z wymienionych powy ej form 
leasingu, powinni wzi  pod uwag  
szereg czynników zarówno bizneso-
wych, jak i ksi gowych zanim podejm  
ostateczn  decyzj .

2. Dlaczego w a ciciele warsztatów 
samochodowych powinni zastanowi  
si  nad t  form  nansowania?

Leasing jest najszybszym, bardzo pros-
tym i jednym z bardziej efektywnych ko-
sztowo róde  nansowania inwestycji 
w przedsi biorstwach. Oznacza to, e 
jest on skierowany zarówno do nowo 
powsta ych rm, które szukaj  rodków 
na rozwój, jak i przedsi biorców, którzy 
chc  modernizowa  istniej cy ju  biznes. 

W szczególno ci leasingiem powinny 
zainteresowa  si  nowe rmy, poniewa  
brak historii kredytowej, rachunku 
w banku czy rodków w asnych w du ej 
mierze utrudnia uruchomienie kredytu 
bankowego. W takiej sytuacji mo e 
okaza  si , e leasing jest jedynym 
ród em nansowania naszego biznesu. 

Leasing jest równie  ciekaw  ofert  dla 
w a cicieli warsztatów samochodowych, 
którzy my l  o ich modernizacji. Leas-
ing w przeciwie stwie do innych form 
nansowania zazwyczaj nie wymaga 

anga owania rodków w asnych. 

Oznacza to, e w a ciciel mo e sp aca  
raty leasingowe z bie cych dochodów, 
a nadwy ki nansowe np. inwestowa .
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obni y  podstaw  do opodatkowania. 
Patrz c pod k tem korzy ci ksi gowych, 
leasing ma zdecydowan  przewag  nad 
kredytem bankowym, chocia by w kwes-
tiach czysto technicznych, jak znacznie 
bardziej przyjazne procedury i mniejsza 
liczba wymaganych dokumentów. Inn  
korzy ci  leasingu jest mo liwo  
dokonania przyspieszonej amortyz-
acji. Leasing to równie  rozwi zanie dla 
przedsi biorców, których uszczuplone 
bud ety nakazuj  im optymalizacj  wy-
datków. Raty leasingowe po dok adnym 
rozplanowaniu harmonogramu mo na 
sp aca  z bie cych przychodów, co poz-
wala rmie spokojniej my le  i planowa  
na przysz o . Co wi cej, leasing w zde-
cydowanej wi kszo ci przypadków poz-
wala wlicza  sp acany kapita  w koszty 
uzyskania przychodów, co znowu niesie 
ze sob  korzy ci podatkowe.

6. W jakiej walucie mo na wzi  
leasing?

W zale no ci od podj tej przez rm  de-
cyzji, ma ona mo liwo  nansowania 
leasingiem, oprócz polskich z otych, tak e 
w euro i franku szwajcarskim. Nale y jed-
nak zwróci  uwag  na wahania kursowe, 
które mog  prze o y  si  na okresowy 
wzrost obci enia leasingowego. Dla-
tego z ot  rad , jak  leasingodawcy daj  
swoim klientom jest, e nansowanie 
leasingiem powinno by  w tej samej wa-
lucie w jakiej rma zarabia. Oznacza to, 
e przedsi biorca uniknie ewentualnych 

konsekwencji zwi zanych ró nicami 
kursowymi. Dok adna analiza sytuacji, 
w jakiej znajduje si  rma w danym mo-
mencie oraz wp yw istotnych czynników 
makroekonomicznych pozwoli na wybór 
najbardziej optymalnego rozwi zania 
i waluty leasingu.

7. Na jaki okres mo na wyleasingowa  
wyposa enie warsztatu?

W Europejskim Funduszu Leasingowym 
Klienci sami decyduj  o czasie trwania 
umowy. Im d u szy okres, na jaki zawie-
rana jest umowa, tym ni sza miesi czna 
rata czynszu. Czas trwania umowy zale y 
równie  od klasy i rodzaju sprz tu. W przy-
padku umów leasingu operacyjnego nie 
mo e by  krótszy ni  40% normatywnego 
okresu amortyzacji. Oznacza to, e np. 
dla samochodów, które maj  stawk  am-
ortyzacji równ  20%, okres ten wyniesie 
24 miesi ce. W EFL umowy zawierane s  
standardowo na okres nie krótszy ni  12 
m-cy i nie d u szy ni  60 m-cy, przy czym 
w przypadku leasingu nansowego okres 
leasingu mo e zosta  skrócony nawet do 
6 miesi cy.

8. Jakie s  wymagania formalne i jak 
wygl da procedura przyznawania 
leasingu?

Umowa leasingu charakteryzuje si  
niewielkimi wymaganiami formalnymi. 
Ca o , przy za o eniu uproszczonych 
procedur, mo e trwa  nawet kilkana cie 
minut. Oprócz wniosku do jej zawarcia 
konieczne s  dokumenty rmy i ró ni  
si  one w zale no ci od formy prawnej 
przedsi biorstwa. Np. spó ki cywilne oraz 
osoby zyczne prowadz ce dzia alno  
gospodarcz  przed wizyt  w rmie leasin-
gowej powinny przygotowa  umow  
spó ki oraz wpis wspólników do ewidencji 
dzia alno ci gospodarczej (spó ka cy-
wilna) lub wpis do ewidencji dzia alno ci 
gospodarczej (osoby zyczne). Dodat-
kowo wymagane s  za wiadczenie o nu-
merze REGON i NIP oraz bankowa karta 
wzorów podpisów. Je li rma korzysta 
z uproszczonej procedury leasingowej, 
nie wymaga si  od niej dokumentów -
nansowych. Przy pe nej procedurze, 
konie cznym staje si  przedstawienie 
za wiadczenia z urz du skarbowego 
o braku zaleg o ci wobec bud etu oraz 
o obrotach lub dochodzie brutto za ostat-
nie 12 miesi cy.  

9. Czy po zako czeniu okresu leasin-
gowania w a ciciel b dzie móg  
wykupi  maszyny 
i po jakiej cenie?

Jest to jak najbardziej mo liwe. Zazwyczaj 
cena wykupu nie przekracza kilku procent 
pocz tkowej warto ci danego przedmio-
tu. Kwota jest zapisana w umowie leasin-
gowej, dlatego zainteresowany ewentual-
nym wykupem przedsi biorca ma czas, 
aby podj  ostateczn  decyzj .

10. Czy prowadz c warsztat samo-
chodowy krócej ni  6 miesi cy mo na 
wzi  w leasing jego wyposa enie?

Firmy leasingowe posiadaj  ofert  równie  
dla pocz tkuj cych przedsi biorców. 
Europejski Fundusz Leasingowy dzi ki 
por czeniom z EIF wprowadzi  na 
pocz tku lipca tego roku nowy produkt – 
„START Leasing”. Jest to oferta dedykow-
ana nowo powstaj cym rmom z sek-
tora MSP, które nie mog  wykaza  ani 
swojej historii, ani nie maj  jeszcze so-
lidnej kondycji nansowej (brak zdolno ci 
kredytowej lub wygenerowana strata). 
W „START Leasing” minimalny okres 
leasingu to 18 miesi cy, a maksymalne 
kwoty kredytowania zale  od rodzaju 
leasingowanego sprz tu. Wynosz  one 
od 80 tys. dla sprz tu komputerowego 
i do 350 tys. z  dla pojazdów osobowych. 
Przedmiotami leasingu „START Leasing” 
jest szeroka gama rodków trwa ych m.in. 
pojazdy osobowe, dostawcze (do 3,5 t) 

i ci arowe (powy ej 3,5 t), wyposa enie 
biur, a tak e maszyny i urz dzenia dla 
ró nych bran .

11. Czy rma, która ju  korzysta ze 
rodków unijnych mo e si  ubiega  o 

leasing?

W przypadku, gdy umowa leasingowa 
jest refundowana w ramach dotacji uni-
jnych, nale y zwróci  uwag  na dodat-
kowe kwestie, takie jak podpisanie um-
owy leasingowej po z o eniu wniosku o 
dotacj  oraz wskazanie w porozumie-
niu leasingodawcy, jako podmiotu upo-
wa nionego do ponoszenia wydatków 
kwali kowanych w ramach projektu (o ile 
to mo liwe w ramach danego programu 
operacyjnego). W a nie to upowa nienie 
jest najwa niejszym elementem ca ej pro-
cedury. Na jego podstawie rma leasin-
gowa przeka e faktur , która stanie si  
podstaw  refundacji. A wi c odpowiada-
j c na pytanie, jak najbardziej tak.

Informacje o Europejskim 
Funduszu Leasingowym SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA 
powsta  20 lat temu jako jedna z pier-
wszych rm leasingowych w Polsce. 
Od pocz tku jest liderem bran y. Obec-
nie jest najwi ksz  instytucj  nansow  
oferuj c  leasing wszelkich rodków 
trwa ych. 

Od 2001 roku jest cz ci  mi dzyna-
rodowej Grupy Crédit Agricole, która 
znajduje si  w wiatowej czo ówce grup 
bankowych pod wzgl dem wielko ci ka-
pita u. Od kilkunastu lat wspó pracuje 
z najbardziej licz cymi si  producentami 
i dostawcami maszyn, urz dze , po-
jazdów oraz innych rodków trwa ych. 
Ju  ponad 200 tysi cy klientów wy-
bra o EFL na swojego partnera w biz-
nesie.

Kontakt dla mediów:

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 603 630 166
E-mail: Maja.Lidke@e .com.pl

Marek Mazur
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 691 480 407
E-mail: Marek.Mazur@e .com.pl

Hubert Wojciechowski
Biuro prasowe EFL
Tel.: 512 021 094
E-mail: 
hubert.wojciechowski@eurorscg.pl

.
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Wymiana rozrz du  
w silniku VW-CBDB

Dwulitrowy silnik Common 
Rail o kodzie CBDB z powo-
dzeniem stosowany m.in. 
w takich pojazdach, jak: VW 
Golf V, VW Golf VI, VW Jetta, 
VW Scirocco, od momentu 
wprowadzenia sta  si  jednym 
z najpopularniejszych diesli 
w grupie V.A.G. 

Jego popularno , a co najwa niejsze, 
wynikaj ce z niej du e przebiegi, 
wymuszaj  okresow  wymian  kompo-
nentów rozrz du. 

W niniejszym artykule eksperci z Con-
tiTech PTG postaraj  si  przeprowadzi  
Pa stwa przez prawid owy demonta  
i monta  wszystkich komponentów uk adu 
rozrz du tak, by us uga wymiany ca ego 
uk adu w silniku CBDB nie poci ga a 
za sob  kosztownych reklamacji oraz 
odbywa a si  tylko w ci le do tego prze-
widzianych terminach.

Wa ne: Prawid owa wymiana roz-
rz du powinna obejmowa  wszystkie 
komponenty wspó pracuj ce z pas-
kiem rozrz du, tj.: rolki napinaj ce, 
rolki prowadz ce, pomp  wody oraz 
wszystkie pozosta e elementy prze-
widziane przez producenta pojazdu 
( ruby, nakr tki, uszczelniacze).

Czas pracy niezb dny do wykonania wymi-
any dla wszystkich silników wynosi 2,20 
godz.

Do wymiany konieczne s  nast puj ce 
narz dzia:

• trzpie  blokuj cy wa ka rozrz du (OE 
  3359)
• trzpie  blokuj cy ko a pompy wyso-  
  kiego ci nienia (OE 3359)
• narz dzie blokuj ce (OE T 10172, OE  
  T 10172/4)
• narz dzie blokuj ce wa  korbowy (OE T  
  10050)
• klucz nasadowy (OE T 10264)
• ko ek wytyczaj cy (OE T 10265). 

Wskazówki bezpiecze stwa:

• Silnik nale y obraca  TYLKO za ko o 
osadzone na wale korbowym w kierunku 
obrotów. Ko o osadzone na wale korbo-

wym i ko o na wa ku rozrz du nie mog  
by     obracane po zdj ciu paska z batego!
• Unieruchomienia wa ka rozrz du nie 
  mo na u ywa  jako oporu podczas  
  odkr cania i dokr cania ko a wa ka 
  rozrz du. 
• Podczas obracania wa ka rozrz du 
  wa  korbowy nie mo e znajdowa  si  
  w górnym martwym punkcie. 
• Nale y zwróci  szczególn  uwag , by  
  pasek nie zosta  zanieczyszczony ole-
  jem lub p ynem ch odniczym. 
• Prace w uk adzie rozrz du nale y 
  wykonywa  tylko przy zimnym silniku. 
• Zanotowa  kod radia. Od czy  zacisk 
  ujemny akumulatora. 

Momenty dokr cenia:

Uwaga: ruby i nakr tki powinny by  
wymienione na nowe, nawet w przy-
padku, gdy producent tego nie suge-
ruje. 

• ruby na wa ku rozrz du ( ruba central
  na: 100 Nm., pozosta e: 20 Nm. + 90°) 
•  ruby na kole pompy 
   wysokoci nieniowej  (20 Nm. + 90°)
• nakr tka rolki napinaj cej (20 Nm. + 
  45°) 
• rodkowa os ona paska z batego (10 
  Nm.) 
• os ona paska z batego dó  (10 Nm.) 
• ruba amortyzatora drga  ( 10 Nm. + 
  90°) 
• rolka prowadz ca (50 Nm. + 90°).

Demonta :

• Zdj  pokryw  silnika.
• Wymontowa  ltr paliwa.
• Wyci gn  wtyczk  czujnika tempera-
  tury cieczy ch odz cej.
• Otworzy  klamr  mocuj c  i wymonto-
  wa  górn  os on  paska z batego.
• Wymontowa  pokryw  obudowy ko a 
  z przodu z prawej strony.
• Wymontowa  pasek wielorowkowy.
• Wymontowa  amortyzator drga . 
• Zdj  doln  os on  paska z batego.
• Zdj  rodkow  os on  paska  
  z batego.
• Wymontowa  przewód cieczy 
  ch odz cej.
• Ustawi  silnik w GMP na 1 cylindrze. 
  Zwróci  uwag  na znaczek (rys. 1, nr 1 
   i rys. 2, nr 2 oraz 3). Segment z baty 
  na kole pasowym z batym wa ka 
  rozrz du powinien znajdowa  si  u góry 
  (rys. 1, nr 1).
• Za o y  narz dzie blokuj ce wa u kor-

Conti
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  bowego (OE T 10050) (rys. 2, nr 1).
• Znaczki wa u korbowego i narz dzia 
  blokuj cego wa u korbowego (OE T   
 10050) powinny znajdowa  si  w jednej 
  linii (rys. 2, nr 2 i 3).
• Narz dzie blokuj ce wa u korbowego 
  (OE T 10050) blokada powinna by  
  w o ona do oporu.
• Za o y  ko ki blokuj ce na ko o pompy 
  wysokiego ci nienia i na wa ek rozrz du  
  (rys. 3, nr 1 i rys. 4, nr 1). 
• Poluzowa  ruby na kole pompy wyso-  
  kiego ci nienia (rys. 3, nr 2). 
• Poluzowa  ruby na kole wa ka   
  rozrz du (rys. 4, nr 2). 
• U y  narz dzie blokuj ce (OE T 10172, 
  OE T 10172/4).
• Poluzowa  nakr tk  rolki napinaj cej 
  (rys. 5, nr 1 i rys. 6, nr 1).
• Przekr ci  mimo ród rolki napinaj cej 
  (rys. 5, nr 3 i rys. 6, nr 2) kluczem im-
  busowym w kierunku przeciwnym do 
  ruchu wskazówek zegara, dopóki 
  nie ods oni si  otwór blokuj cy 
  rolki napinaj cej i nie b dzie mo na 
  zablokowa  jej za pomoc  specjalnego 
  narz dzia (rys. 5, nr 2).
• Klucz nasadowy (OE T 10264).
• Ko ek wytyczaj cy (OE T 10265).
• Przekr ci  mimo ród rolki napinaj cej 
  za pomoc  klucza imbusowego w 
  kierunku zgodnym z ruchem wska-
  zówek zegara (ogranicznik maksymal-
  nego obci enia, rys. 6, nr 2).
• Dokr ci  lekko nakr tk  rolki 
  napinaj cej (rys. 5, nr 1 i rys 6, nr 1).
• Zdj  pasek z baty najpierw z rolki 
  prowadz cej, a nast pnie z kó   
  z batych.

Zak adanie:

• Rolka napinaj ca: Wyst p p yty pod
  stawy powinien znajdowa  si   
  w wyci ciu (rys. 7n 1).
• Sprawdzi  znaczniki GMP, w razie 
  potrzeby ustawi .
• Rolka napinaj ca musi by  ustawio
  na/zablokowana za pomoc  ko ka 
  wytyczaj cego i unieruchomiona przy 
  prawym ograniczniku (rys. 6, nr 2).
• Obróci  ko o wa ka rozrz du w kierunku 
  zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
  do ogranicznika. 
• Obróci  ko o pompy wtryskowej w kie-
  runku zgodnym z ruchem wskazówek 
  zegara do ogranicznika. 
• Za o y  pasek z baty w kolejno ci: wa  
  korbowy, rolka napinaj ca, ko o wa ka 
  rozrz du, pompa cieczy ch odz cej, 
  pompa wysokiego ci nienia. 
• Poluzowa  nakr tk  rolki napinaj cej. 
• Usun  narz dzie specjalne (ko ek 
  wytyczaj cy). 
• Zwraca  uwag  na prawid owe  
  po o enie rolki napinaj cej.
• Obróci  mimo ród rolki napinaj cej za 
  pomoc  klucza imbusowego w kierunku 
  zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
  (w kierunku strza ki).

• Wskazówka rolki napinaj cej powinna 
  znale  si  naprzeciwko wyci cia p yty 
  podstawy (rys. 8, nr 1).
• Zwróci  uwag , by nakr tka rolki 
  napinaj cej nie obraca a si  razem  
  z mimo rodem (rys. 8, nr 2).
• Dokr ci  nakr tk  rolki napinaj cej (rys. 
  8, nr 2).
• Przytrzyma  ko o wa ka rozrz du przed 
  przekr ceniem w kierunku przeciwnym 
  do ruchu wskazówek zegara (u y  
  narz dzie blokuj ce – OE T 10172, OE 
  T 10172/4).
• Dokr ci  ruby na kole wa ka rozrz du 
  (rys. 4, nr 2).
• Dokr ci  ruby na kole pompy wysok
  iego ci nienia (rys. 3, nr 2).
• Wyj  ko ki blokuj ce na kole pompy 
  wysokiego ci nienia i kole wa ka 
  rozrz du (rys. 3, nr 1 i rys. 4, nr 1). 
• Usun  narz dzie blokuj ce wa u kor-
  bowego (rys. 2, nr 1).
• Obróci  wa  korbowy o dwa obroty   
  zgodnie z kierunkiem obrotu silnika. 
• Ustawi  wa  korbowy tu  przed GMP 
  pierwszego cylindra (rys. 6). 
• Za o y  narz dzie blokuj ce wa u kor-
  bowego (OE T 10050) (rys. 6, nr 1). 
• Obróci  wa em korbowym tak, aby 
  mo na by o za o y  narz dzie 
  blokuj ce. 
• Narz dzie blokuj ce wa u korbowego 
  powinno znajdowa  si  tu  przed ot-
  worem ko nierza uszczelniaj cego (rys. 
  6, nr 1).
• Obróci  wa  korbowy tak, aby mo na 
  by o za o y  narz dzie blokuj ce (rys. 
  6). 
• Sprawdzi , czy wa ek rozrz du mo na 
  unieruchomi  za pomoc  urz dzenia 
  blokuj cego.
• Wskazówka rolki napinaj cej powinna 
  pokrywa  si  z wyci ciem w p ycie 
  podstawy. 
• Dokr ci  ruby na kole wa ka rozrz du. 
• Dokr ci  ruby na kole pompy 
  wtryskowej.
• Dalszy monta  powinien odbywa  si  
  w odwrotnej kolejno ci do demonta u.
• Za o y  pasek wielorowkowy.
• Zamontowa  akumulator.
• Uruchomi  silnik i skontrolowa  
  dzia anie.
• Odczyta  pami  usterek. Dokona  
  jazdy próbnej. 
• Udokumentowa  wymian  paska. 

 

 

Okres wakacyjny, ze wzgl du na nie-
co mniejszy ruch w warsztatach, jest 
dobrym czasem, aby wzi  udzia  
w ciekawym szkoleniu. Tak by o 
i tym razem.

W Opolu, Rybniku i Katowicach odby y 
si  szkolenia techniczne Ruville organi-
zowane dla obecnych i przysz ych klientów 
Auto Partner SA. W ich trakcie poruszane 
by y zagadnienia dotycz ce procedur dia-
gnostyki, naprawy i wymiany elementów, 
takich jak:
1. Uk ady rozrz du (rolki, napinacze, 
a cuchy, ko a z bate, paski);
2. Silnikówka (zawory, wa ki, popychacze, 
pompy wody);
3. o yska;
4. Zestawy Ruville.
Wiedza zdobyta na takim szkoleniu powin-
na prze o y  si  na wi ksz  skuteczno  
dzia ania mechaników, a w konsekwencji 
na uzyskiwanie lepszych korzy ci nan-
sowych. Tradycyjnie dzi kujemy wszyst-
kim uczestnikom i prowadz cym za po-
wi  cony czas.

Szkolenia techniczne 
Ruville

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



www.textar.com

22



2315/2011 23Auto artyku

mega macs 66 – 
od koncepcji do prezentacji 
pierwszego systemu diagnostycznego – 
pomoc w naprawach w czasie rzeczywistym

Jej celem by o opracowanie urz dzenia 
wykorzystuj cego najnowsze technolo-
gie i oprogramowania systemowe, a któ   re 
mia oby równie  atrakcyjny nowo czesny 
wygl d. Praca nad koncepcj  no wego 
testera Hella Gutmann trwa a prawie 5 
lat i zako czy a si  bardzo orygi nalnym 
rozwi zaniem. Mega macs 66 czy w so-
bie i wykorzystuje wiele funkcjonalnych 
i technicznych rozwi za , jest to system diag-
nostyczny wyznaczaj cy nowe standardy we 
wszystkich obszarach diagnostyki i naprawy 
pojazdów. To co wyró nia mega macs 66 to 
odczytywanie kodów VIN i rozpoznawanie 
na ich podstawie badanego pojazdu, in-
teraktywne schematy elektryczne, funkcja 
Repair Plus – pomoc w naprawie pojazdu 
w czasie rzeczywistym (dost pna zale nie 
od kraju), pomoc centrum technicznego 
rmy Hella Gutmann, dost p do danych 

technicznych i katalogów cz ci zamien-
nych.

Wystarczy jedno dotkni cie ekranu
Tego jeszcze nie by o: poza najcz ciej 
odczytywanymi kodami usterek nowe 
urz dzenie mega macs 66 dzi ki funkcji 
Repair Plus (funkcja dost pna zale nie od 
kraju) dostarcza informacje na temat przy-
czyn usterek w badanym poje dzie, przeka-
zuje wskazówki mechanikowi oraz propo-
zycje post powania, korzystaj c z jednej 
z najwi kszych baz danych diagnosty-
cznych i serwisowych na wiecie. A to ozna-
cza mo liwo  przeprowadzania napraw 
opartych na kodach usterek w czasie rze-
czywistym.

Niezawodna pomoc
Je eli mimo obszernego wsparcia systemu 
nie uda si  samodzielnie wykona  naprawy, 
mo na za pomoc  funkcji Repair Plus 
(funkcja dost pna zale nie od kraju) wys a  
pe n  histori  diagnostyki i naprawy pojazdu 
do centrum technicznego rmy Hella Gut-
mann. Stamt d za  w krótkim czasie warsz-
tat otrzyma wsparcie w postaci najbardziej 
aktualnych danych, instrukcji napraw i po-
rad praktycznych.

przeprowadzone pomiary s  archiwizowane 
w Car History. Zgromadzone dane mo na 
wykorzystywa  do prze ledzenia historii 
pojazdu; dodatkowo funkcja ta sprawia, e 
klient jest bardziej zwi zany z warsztatem. 
W razie potrzeby zapisane dane mog  by  
pomocne pracownikom technicznej infolinii 
rmy Hella Gutmann.

Bezpiecze stwo w d ugiej 
perspektywie
Modu owo  komponentów sprz towych 
mega macs 66 umo liwiaj ca jego 
rozbudow , gwarantuje w przysz o ci ko-
rzystanie z funkcji dodatkowych. Dzi ki temu 
urz dzenie diagnostyczne d ugo b dzie 
spe nia  aktualne wymogi techniczne, co 
pozwoli ograniczy  wydatki i ochroni  cenne 
zasoby warsztatu.

Znacznie szybszy
Bezpo rednie po czenie systemu mega 
macs 66 z wybranymi katalogami cz ci 
zamiennych i akcesoriów znacznie skraca 
czas ich zamawiania. Ponadto identy ka-
cja pojazdu po numerze VIN uniemo liwia 
z o enie b dnego lub podwójnego 
zamówienia, dzi ki czemu oszcz dza si  
czas i pieni dze.

Bezpieczny system operacyjny
Niezale ny system operacyjny mega macs 
66 zapewnia najwy sze bezpiecze stwo 
zgodne ze standardami przemys owy-
mi. Dzi ki oddzielnemu oprogramowaniu 
urz dzenia i modu ów aktualizacje mo na 
przeprowadza  niezale nie od siebie 
i w tym samym czasie.

Ze wszech miar osobisty
W urz dzeniu mega macs 66 mo na 
utworzy  konto u ytkownika dla ka dego 
pracownika warsztatu. Rozwi zanie ide-
alne w przypadku przysz ych zlece  tego 
samego klienta lub w celu przywo ania do 
telefonu w a ciwego pracownika, gdy po 
automatycznym „wezwaniu pomocy” przez 
system w warsztacie zg asza si  techniczna 
infolinia rmy Hella Gutmann.

Innowacyjna obudowa i dotykowy ekran
mega macs 66 posiada obudow  z tworzy-
wa sztucznego z metalow  konstrukcj  
wewn trzn . Stela  jest wyposa ony 
w gumow  os on . Górna cz  stela a 
mega macs 66 pozwala na zawieszenie 
urz dzenia na kierownicy pojazdu. Ekran 
i obudowa tworz  g adk , pozbawion  
uskoków powierzchni . Ekran dotykowy 
TFT jest zabezpieczony przez wymienn  
foli . Pod wietlenie wy wietlacza zapewnia 
optymaln  czytelno , tak e w z ych warun-
kach o wietleniowych.

Profesjonalne wsparcie
Profesjonali ci z technicznej infolinii 
rmy Hella Gutmann, znaj cy dok adnie 

najwa niejsze marki i modele poja-
zdów, osobi cie opracowuj  wszystkie 
nadchodz ce zapytania i przekazuj  wska-
zówki mechanikom w czasie rzeczywistym. 
Udzielaj  oni pomocy tak d ugo, a  zosta-
nie rozwi zany najbardziej skomplikowany 
problem.

Szczególnie pomocny
Po raz pierwszy dzi ki mega macs 66 mo na 
korzysta  z interaktywnych schematów 
po cze  elektrycznych. Przedstawiaj  one 
wszystkie istotne warto ci rzeczywiste po-
miaru w kolorowej, czytelnej formie, a mega 
macs 66 wy wietla równocze nie w przej-
rzysty sposób wszystkie niezb dne para-
metry danego elementu konstrukcyjnego.
Pozwala to unikn  konieczno ci przepro-
wadzania zb dnych pomiarów oraz 
d ugotrwa ego wyszukiwania w a ciwych 
parametrów. Naprawa staje si  efekty-
wniejsza i szybsza.

Dodatkowa porcja wiedzy
Po jednoznacznej identy kacji pojazdu 
na podstawie jego kodu VIN, urz dzenie 
przedstawia konkretne wskazówki dotycz -
ce po o enia przy czy diagnostycznych, 
elementów konstrukcyjnych i wszystkich 
czynno ci serwisowych w tym poje dzie. 
W razie niejasno ci pomocna okazuje si  
na nowo opracowana baza danych z inteli-
gentnym po czeniem, dysponuj ca wszyst-
kimi dost pnymi funkcjami i ustawieniami. 
Dzi ki wykorzystaniu mo liwo ci pomiaro-
wych mega macs 66 mo e okre la  ró nice 
ci nie  w poszczególnych cylindrach i na tej 
podstawie okre la  stan uk adu mechanicz-
nego badanego silnika. Dane te pozwalaj  
zaoszcz dzi  wiele cennego czasu, a tak-
e nie wykonywa  niepotrzebnej pracy 

zwi zanej z demonta em podzespo ów: 
mega macs 66 bada ci nienie spr ania 
w sposób niezawodny, pomiar jest bardzo 
prosty i szybki, a uzyskany wynik jed-
noznaczny.

Niczego nie zapomina
Wszystkie odczytane kody usterek, 
parametry rzeczywiste, wykonane prace, 

Podczas europejskiej pre-
zentacji mega macs 66 we 
wrze niu 2010 r. na targach 
Automechanika we Frankfur-
cie nad Menem wiat o dzie-
nne ujrza a d ugo przygo-
towywana koncepcja. 
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Badania statystyczne prowadzone przez 
wyspecjalizowane instytucje (np. Dekra, 
TUV) wskazuj  to jednoznacznie: 

Wynik tych bada  nie jest chyba zasko-
czeniem, je eli we mie si  pod uwag , 
jak rozbudowane s  wspó czesne syste-
my elektryczne i elektroniczne oraz jakie 
funkcje musz  wype ni .

Zbli aj cy si  okres 
jesieno-zimowy ze szczególn  

bezwzgl dno ci  obna y wszyst-
kie niedostatki uk adu elektrycz-
nego samochodu. W tym równie  

„serce” tego uk adu, 
czyli akumulator. 

Ale jak rozstrzygn , e przyczyn  
k opotów z uk adem elektrycznym jest 
w a nie akumulator? Najszybciej i naj-
sprawniej dokonamy tego pos uguj c 
si  profesjonalnym testerem akumula-
torów. Najpowszechniejsz  grup  tych 
urz dze  s  testery, które pracuj  metod  
obci eniow . 

Jest to najprostsza, ale jednocze nie naj-
bardziej niedok adna metoda przeprowa-
dzania testów akumulatora. A to dlatego, 
e ka dy pomiar powoduje cz ciowe 

jego roz adowanie – tak wi c ka dy kolej-
ny pomiar tego samego akumulatora jest 
pomiarem akumulatora ju  o innym sto-
pniu na adowania. 

Z tego powodu, coraz powszechniej 
w warsztatach znajduj  zastosowanie 

Auto artyku

Nie do ko ca poznana
Konduktancja

Uk ad elektryczny samo-
chodu jest najcz stsz  przy-
czyn  jego niespra wno ci. 
Potwierdzi to ka dy mecha-
nik, jak równie  wielu kierow-
ców. 

testery, które oparte s  na metodzie po-
miaru przewodno ci, czyli konduktancji. 
Konduktywno  jest miar  podatno ci 
materia u na przep yw pr du elektry-
cznego. Wykonuj c test baterii metod  
konduktancji, oceniamy zdolno  aku-
mulatora do przes ania pr du przez jego 
wewn trzn  struktur .

Zalety testerów dzia aj cych wed ug 
metody pomiaru konduktancji:

• pomiar bez pobierania pr du z akumu-
  latora
• akumulator nie jest roz adowywany
• przy czenie i od czenie testera nie
  powoduje iskrzenia
• wynik jest powtarzalny
• przed pomiarem nie potrzeba adowa  
  akumulatora
• akumulator mo na bada  zaraz po 
  na adowaniu
• pomiar w zwi kszonym zakresie 
  napi cia akumulatora.

Prezentacja testerów

Wszystkie testery akumulatorów r-
my Midtronics do oceny stanu wyko-
rzystuj  metod  pomiaru konduktancji, 
posiadaj  czytelne menu w j zyku pol-
skim. Paleta produktów jest szeroka 
tak, by ka dy warsztat móg  posiada  
tester o funkcjach zgodnych z celem 
jego wykorzystania w warunkach war-
sztatowych.

Seria inTech 
Testery serii inTech s u  do oceny aku-
mulatorów o owiowo-kwasowych i AGM. 
Przeznaczone do warsztatów, które 
przy pomocy testera chc  szybko, ale 
profesjonalnie i w sposób nie budz cy 
w tpliwo ci, dokona  oceny stanu aku-
mulatora, a nast pnie zakwali kowa  
akumulator do dalszej eksploatacji lub 
wymiany.

Za pomoc  testera inTech 25C mo emy 
dokona  szybkiej oceny uk adu rozru-
chowego i adowania. 

Seria MDX-300
Testery serii inTech s u  do oceny aku-
mulatorów o owiowo-kwasowych, AGM 
i elowych. Przy ich wykorzystaniu 
mo na dokona  równie  oceny uk adu 
rozruchowego i adowania, a wyniki testu 
wydrukowa . Drukarka jest standardo-
wym wyposa eniem testerów serii MDX 
300.

Seria MDX-600
Przy wykorzystaniu testera serii MDX-
600 mo na dokona  oceny wszystkich 
rodzajów stosowanych akumulatorów 
(Pb, AGM, AGM spiralne, elowe) – w tym 
równie  akumulatorów o napi ciu 6 V. Tes-
tery MDX-655 pozwalaj  przeprowadzi  
pe ny test uk adu rozruchowego i ado-
wania w uk adach 12 i 24 V (samochody 
ci arowe). Wyniki przeprowadzonych 
pomiarów prezentowane s  na du ym 
5-wierszowym wy wietlaczu. 

Testery serii MDX-600 doskonale 
sprawdzaj  si  równie  w punktach 
sprzeda y akumulatorów przy rozstrzy-
ganiu ewentualnych reklamacji.
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Seria EXP 1000
Testery serii EXP 1000 przeznaczone s  
do warsztatów obs uguj cych samochody 
ci arowe i/lub maszyny robocze ci kie. 
Testery obs uguj  wszystkie rodzaje 
akumulatorów stosowanych w tych po-
jazdach. Pozwalaj  równie  na przepro-
wadzenie testu uk adu rozruchowego 
i adowania 12 i 24 V. 

Modele EST wyposa one s  w multimetr 
i oscyloskop, a za pomoc  MDX-1000 HD 
mo na dokona  testu pakietu akumula-
torów.

Wszystkie prezentowane
testery 
dost pne s  w ofercie rmy 
Auto Partner SA

inTECH 15 C inTECH 25 C MDX-325P MDX-335P MDX-645/MDX-645P MDX-655/MDX-655P
Obs ugiwane akumulatory wg. 
napi cia V 12 12 12 12 6/12 6/12

Obs ugiwane akumulatory wg. typu  Pb, AGM,  Pb, AGM,  Pb, AGM, elowe  Pb, AGM, elowe  Pb, AGM, AGM 
spiralne, elowe

 Pb, AGM, AGM 
spiralne, elowe

Badanie baterii roz adowanych 
do min. V 5,5 5,5 1 1 1 1

Wy wietlacz LED, 1 wiersz LED, 1 wiersz LED, 2 wiersze LED, 2 wiersze LED, 5 wierszy LED, 5 wierszy

Drukarka nie nie tak tak nie/tak nie/tak

D ugo  kabli cm 40 40 53 53 122 305

Zakres pomiarów wg normy CCA (A) 100 - 1400 100 - 1400 100 - 2000 100 - 2000

DIN (A) 120 - 550 120 - 550 100 - 550 100 - 550 100 - 1200 100 - 1200

EN (A) 200 - 900 200 - 900 100 - 900 100 - 900 100 - 2000 100 - 2000

IEC (A) 120 - 550 120 - 550 100 - 550 100 - 550 100 - 1200 100 - 1200

SAE (A) 200 - 900 200 - 900 100 - 1400 100 - 1400 100 - 2000 100 - 2000

Test uk adu rozruchowego nie pomiar napi cia pomiar napi cia podstawowy nie tak - 12 i 24V

Test uk adu adowania nie pomiar napi cia pomiar napi cia podstawowy nie tak - 12 i 24V

Voltomierz DC V 5,5-20 5,5-20 nie 1-16 1-30 1-30

Zasilanie z badanego akumulatora tak tak tak tak tak tak

Zasilanie z baterii wewn trznej 9V 9V 6 x AA 6 x AA

Waga g 295 295 499 499 544/771 544/771

Wymiary mm 197 x 98 x 40 197 x 98 x 40 230 x 102 x 65 230 x 102 x 65 195x100x50 195x100x50

EPX-1000/EPX-
1000 EST

EPX-1000HD/EPX-
1000HD

Obs ugiwane akumulatory wg. 
napi cia V 6/12 6/12

Obs ugiwane akumulatory 
wg. typu

 Pb, AGM, AGM 
spiralne, elowe

 Pb, AGM, AGM 
spiralne, elowe

Badanie baterii roz adowanych 
do min. V 1 1

Wy wietlacz 128 x 64 pikseli 128 x 64 pikseli

Drukarka opcja nie/tak

D ugo  kabli cm 305 457

Zakres pomiarów wg normy CCA (A) 200 - 3000

DIN (A) 100 - 1000 100 - 1000

EN (A) 100 - 3000 100 - 3000

IEC (A) 100 - 1000 100 - 1000

SAE (A) 100 - 3000 100 - 3000

Test uk adu rozruchowego tak - 12 i 24V tak - 12 i 24V

Test uk adu adowania tak - 12 i 24V tak - 12 i 24V

Voltomierz DC V 0-60 0-60

Voltomierz AC V opcja/0-24 opcja/0-24

Omomierz opcja/10 -2M opcja/10 -2M

Amperomierz DC A opcja/0-700 opcja/0-700

Amperomierz AC A opcja/0-700 opcja/0-700

Test diody V opcja/0-1,5 opcja/0-1,5

Pomiar temperatury °C -29 - +93 -29 - +93

Oscyloskop opcja/tak opcja/tak

Test pakietu akumulatorów nie 1 - 6
Zasilanie z badanego 
akumulatora tak tak

Zasilanie z baterii wewn trznej 6 x AA 6 x AA

Waga g 295 295

Wymiary mm 197 x 98 x 40 197 x 98 x 40
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Jak samodzielnie 
zaprojektowa  i zbudowa
instalacj  spr onego powietrza?
Spr one powietrze jest, 
obok energii elektrycznej, 
podstawowym ród em ener-
gii do zasilania ró nych urz  -
dze  w warsztacie sa mocho-
dowym. 

Na li cie „odbiorników” spr onego 
powietrza znajduj  si :

– narz dzia pneumatyczne – klucze  
   udarowe, wiertarki, szli erki, przecinaki,
– podno niki hydro-pneumatyczne  
  (wielostopniowe)
– d wigniki skrzy  biegów, urawie do 
   silników i inne urz dzenia pomocnicze
– monta ownice opon
– podno niki oponiarskie pneumatyczne
– pistolety do pompowania opon
– pistolety do przedmuchiwania
– szarpaki pneumatyczne 
– nitownice – do nitowania ok adzin 
   szcz k hamulcowych w samochodach  
   ci arowych
– pistolety i aerografy do prac lakierniczych
– i wiele innych.

Urz dzenia te wykorzystuj  spr one po-
wietrze jako ród o nap du (klucze pneu-
matyczne) do realizacji tylko okre lonych 
funkcji (podno niki no ycowe) lub jako 
medium do przenoszenia innych substancji 
(pistolety do lakierowania, piaskowania). 
Ka de z ww. urz dze  wymaga powietrza 
o innych parametrach (ci nienie, czysto , 
wilgotno ). Prawid o zbudowana i eks-
ploatowana instalacja spr onego powietrza 
jest wi c warunkiem efektywnego wykorzys-
tania tych urz dze  i ich niezawodnej pracy. 
Wystarczy u wiadomi  sobie, e spr arka 
o wydajno ci 500 l/min w ci gu roku jest 
ród em oko o 80 litrów wody i ponad 1 litra 

zanieczyszcze  i cz stek oleju. 

Celem niniejszego artyku u jest dostar-
czenie wskazówek na temat prawid owego 
przygotowania instalacji pneumatycznej, 
tak by spr one powietrze by o tanim i bez-
problemowym ród em energii w warsztacie 
samochodowym. 

Pierwszym zasadniczym pytaniem jest – 
jak  wybra  spr ark ? W warsztatach 
typowo mechanicznych, gdzie spr one 
powietrze wykorzystywane jest nie w spo- 
  sób ci g y, lecz urz dzenia zasilane 
powiet rzem pracuj  w trybie przerywanym 
(klucze udarowe, serwis opon, etc.) naj-
szersze zastosowanie maj , ze wzgl dów 
ekono mi cznych, spr arki t okowe. W ta-
kich wa r sztatach wybór odpowiedniej 

spr arki nie jest trudny. Dobór takich 
parametrów, jak wydajno  praktyczna 
i po    jemno  zbiornika powie trza podykto-
wany jest ilo ci  odbiorników powietrza 
oraz ich zapotrzebowaniem na spr one 
powietrze, a tak e cz stotliwo ci  ich wyko-
rzystywania. Producenci urz dze  w swoich 
katalogach dok adnie podaj  zu ycie powie-
trza, jak równie  ci nienie powietrza, jakim 
nale y zasili  urz dzenie, by jego praca 
by a niezawodna. Dlatego drugim wa nym 
parametrem, na jaki nale y zwróci  uwag  
przy doborze spr arki, jest maksymalne 
ci nienie wytwarzanego powie trza. Musi 
by  ono wy sze od najwy szego ci nienia 
wymaganego przez urz dzenia pracuj ce 
w war sztacie. Natomiast tam, gdzie zapo-
trzebowanie na spr one powietrze o stabil-
nym ci nieniu jest du e, najlepiej sprawdzaj  
si  spr arki rubowe, dostosowane do pra-
cy ci g ej. Ma to miejsce zw aszcza w war-
sztatach lakierniczych, przy piasko waniu 
i rutowaniu oraz w wielostanowiskowych 
warsztatach mechanicznych o du ej licz-
bie odbiorników spr onego powietrza. 
Dobór pozosta ych parametrów odbywa si  
wed ug takich samych wytycznych, jak przy 
spr arkach t okowych.

G o no  typowej spr arki t okowej to 
od 80 do 90 dB(A), g o no  spr arki 
rubowej wynosi 68–72 dB(A). Jest to 

wi c urz dzenie bardzo g o ne i powinno 
pracowa  w wydzielonym pomieszczeniu 
o do brej izolacji akustycznej. Jednak z uwa-
gi na to, e powinni my d y  do tego, by 
nasza instalacja by a jak najkrótsza (straty 
ci nienia rosn ce wraz z odleg o ci ), 
pomieszczenie to nie powinno by  zbyt 
odleg e. Jednocze nie miejsce monta u 
spr arki musi by  dobrze wentylowane 
(dop yw powietrza i odprowadzenie ciep a).
Je eli nie dysponujemy pomieszczeniem 
o do brej izolacji akustycznej, nale y 
rozwa y  zakup spr arki wyciszonej, której 
g o no  wynosi 64–68 dB(A).

Zewn trzny zbiornik powietrza jest dodat-
kowym magazynem spr onego powietrza, 
a tak e wyrównuje wahania ci nienia w sie-
ci. Cz sto jest pomijany, a je eli parametry 
spr arki zosta y prawid owo dobrane, jego 
znaczenie dla funkcjonowania ca ej insta-
lacji pneumatycznej jest niewielkie. Je eli 
zbiornik zewn trzny jest elementem sieci, to 
zdecydowanie nie powinien by  zainstalo-
wany w pobli u kompresora. Oddalenie od 
kompresora sprzyja wych odzeniu powie-
trza – a wi c atwiejszemu skraplaniu pary 
wodnej. Chodzi o to, by jak najwcze niej 
wyprowadzi  z sieci jak najwi cej skroplonej 
wody. 

Rys. 1

Spr one powietrze wydostaj ce si  ze 
spr arki jest gor ce, wilgotne i brudne. 
Pierwszym etapem przygotowania powie-
trza jest jego oczyszczenie z cz stek 
wody, oleju i innych zanieczyszcze . S u  
do tego osuszacze i ltry. Osuszacz jest 
samodzielnym urz dzeniem lub urz -
dzeniem zblokowanym ze spr ark . Jest 
niezb dny, gdy wymagamy powietrza bez 
wilgoci i bez oleju, np. przy malo waniu 
natryskowym. Sprawno  osuszacza 
spada, je eli dop ywa do niego powietrze 
z cz steczkami oleju. ród em oleju jest 
spr arka. Olej s u cy do smarowania 
spr arki wydostaje si  wraz z powietrzem 
i staje si  ca kowicie bezu yteczny. Pod-
dawany wysokim temperaturom utlenia si  
i sta  je si  kwasem powoduj cym procesy 
korozyjne. Dlatego nale y go wyeliminowa  
z instalacji. S u y do tego ltr QF (dok adno  
oczyszczania 5 m), który umieszczany jest 
przed osuszaczem. Osuszacz jest elemen-
tem instalacji, który mo na ze wzgl dów 
ekonomicznych pomin  podczas typowych 
zastosowa  w warsztacie mechanicznym. 
Funkcje eliminowania cz steczek wody 
przejmuj  wówczas ltry. 

Rys 2.

Filtry wst pne typu QF s  odpowiednie do 
usuwania takich zanieczyszcze ,w których 
wielko  cz steczek przekracza 5 mikro-
nów. S  to zanieczyszczenia sta e, np. kurz, 
niektóre cz stki oleju, p ynów czy emulsji. Ze 
wzgl du na du  odporno  mechaniczn  
wietnie sprawdzaj  si  jako ltry wst pnej 

ochrony odbiorników spr onego powietrza 

Auto artyku
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lub jako ltry ko cowe za osuszaczami ad-
sorpcyjnymi. Filtry typu PF (koalescencyjne) 
s¹ odpowiednie, gdy sprz one powietrze 
musi by  oczyszczone z cz stek sta ych 
wi kszych ni  1 m i cz stek olejowych 
wi kszych ni  0,1 mg/m³. Ich stosowanie jest 
zalecane: w narz dziach pneumatycznych, 
silnikach pneumatycznych, narz dziach do 
malowania i piaskowania, osuszaczach ad-
sorpcyjnych. Filtry typu HF (koalescencyjne) 
s¹ konieczne, gdy sprz one powietrze 
musi by  oczyszczone z zanieczyszcze  
sta ych wi kszych ni  0,1 mikrona i ole-
jowych wi kszych ni  0,01 mg/m³.  Waha-
nia temperatury powietrza nast puj  na 
ca ej d ugo ci linii powietrznej, co powo-
duje skraplanie si  pary wodnej w ró nych 
miejscach sieci. Dlatego niew a ciwe jest 
stosowanie ltrów tylko i wy cznie na 
wlocie do instalacji pneumatycznej. Po-
wi nny by  stosowane równie  tu  przed 
zasilanym urz dzeniem. Nale y zwróci  
uwag  na to, e niektóre urz dzenia takie 
jak monta ownice z regu y s  wyposa one 
fabrycznie w zespó  przygotowania powie-
trza (reduktor + ltr) i wówczas stosowanie 
dodatkowo ltrów nie jest uzasadnione. 
Z re gu y oferowane ltry wyposa one s  we 
wska nik zanieczyszczenia oraz automaty-
czny spust kondensatu.

Wszystkie urz dzenia pneumatyczne 
charakteryzuje pewna optymalna warto  
ci nienia roboczego. Praca przy ci nieniach 
wy szych skutkuje brakiem znacz cych 
efektów, przy jednocze nie zwi kszonym 
zu yciu oraz zwi zanym z tym wzrostem 
kosztów. Wysokie ci nienie towarzyszy 
tylko wytwarzaniu i przechowywaniu po-
wietrza, a u ywane jest przy warto ciach 
ni szych, odpowiednich do konkretnego 
zastosowania. Reduktory ci nienia s u  
do utrzymania sta ego poziomu ci nienia na 
zasilaj cego dane urz dzenie, niezale nie 
od stanu na wej ciu.

Kolejnym bardzo wa nym krokiem w pro-
cesie przygotowania spr onego powie-
trza jest wprowadzenie do instalacji 
odpowiedniej ilo ci oleju, umo liwiaj cego 
eksploatacj  urz dze  przy zapewnieniu 
wymaganej wydajno ci bez dodatkowych 
oporów i nadmiernego zu ycia. Zbyt du e 
opory ruchu maj  znacz cy wp yw na pobór 
energii, nadmierne zu ycie natomiast skut-
kuje zmniejszeniem ywotno ci sprz tu. 
W obydwu przypadkach prowadzi to do 
zwi kszenia kosztów. Pami ta  nale y 
o tym, e tylko niektóre urz dzenia 
wymagaj  powietrza naolejonego, np. 
klucze udarowe (niew a ciwe naolejanie 
powietrza lub jego brak jest najcz stsz  
przyczyn  awarii kluczy udarowych). Nato-
miast powietrze do pompowania opon lub 
do przedmuchiwania tarcz hamulcowych 
musi by  wolne od oleju. Do naolejania 
powietrza nie mo e s u y  dowolny olej. 
Stosowanie w tym celu olejów silniko-
wych lub przek adniowych jest oczywistym 
b dem, niestety do  powszechnie spoty-
kanym. W a ciwym jest stosowanie oleju do 
narz dzi pneumatycznych (nie myli  z ole-

W ofercie Auto Partnera SA znajduj  si  
wszystkie elementy sk adowe instalacji 
pneumatycznej.
Niniejszy artyku  przedstawia kilka podsta-
wowych zasad, jakie powinny by  brane pod 
uwag  przy projektowaniu i budowie insta-
lacji spr onego powietrza. Przedstawiciele 
handlowi naszej rmy s u  pomoc  i wspar-
ciem przy doborze urz dze  i wyposa enia 
warsztatowego.

Do opracowania artyku u wykorzystano 
materia y rm: Norgren, Boge Kompresso-
ren, Mar, Poli ski ATM

 Autor: P.D.

Opis elementów umieszczonych na ry-
sunkach 1, 2, 3:
1 spr arka
2 separator wody
3 zawór odcinaj cy
4 przewód powietrza
5 zbiornik powietrza
6 ltr QF
7 osuszacz powietrza
8 ltr PF
9 ltr HF
10 zespól przygotowania powietrza (reduk-
tor + ltr + naolejacz)
11 przewód spiralny
12 klucz pneumatyczny
13 przy cze 
14 monta ownica
15 zespól przygotowania powietrza (reduk-
tor + ltr)
16 nitownica

 

jami spr arkowymi), dost pnymi z regu y 
w pojemno ciach 1 i 5 litrów. W naolejaczu 
nale y tak wyregulowa  wydatek, by na 
r ce przy o onej do otworu wylotowego 
powietrza z klucza udarowego pozostawa a 
niewielka mgie ka oleju. Zespo y przygoto-
wania powie trza stanowi  kompletny, zinte-
growany sze reg elementów ( ltr, reduk-
tor, naolejacz) pozwalaj cych na nastaw  
okre lonych parametrów spr onego powie-
trza, którym zasilana jest dane urz dzenie. 
Linia przesy u powietrza rozprowadza 
spr one powietrze od kompresora do 
wszystkich punktów odbioru. 

Przy budo waniu linii nale y bra  pod 
uwag  nast puj ce przes anki:

– im krótsza, tym straty ci nienia mniejsze
– im mniej zmian kierunku, tym lepiej  
   (straty ci nienia)
– nale y zapewni  niewielkie (w granicach  
   1,5-2%) pochylenie w kierunku przep ywu  
   powietrza
– zapewni  szczelno  wszystkich  
   po cze
– wewn trzna rednica przewodów linii 
   g ównej ma by  wi ksza ni  rednica 
   przewodów linii bocznych.

Obecnie powszechnym „tworzywem” do 
budowania linii przesy u s  przewody po-
liuretanowe. Charakteryzuj  si  du  
elastyczno ci , tak e w niskich tempera-
turach, oraz odporno ci  na cieranie. 
Du  zalet  przewodów poliuretanowych 
jest brak tzw. „pami ci kszta tu”, dlatego 
te  nie odkszta caj  si  one pod wp ywem 
d ugotrwa ych napr e  gn cych. Odporne 
s  na wi kszo  olejów, t uszczów, 
w glowodorów, tlen i ozon. Charaktery-
zuj  si  równie  wysok  trwa o ci  (15-20 
lat), doskonale sprawdzaj  si  w temperatu-
rach od -30 do +30 °C. 

Doskonale trzymaj  si  w z czkach samo-
zaciskowych. Dost pne s  „z metra” o ró-
nej rednicy wewn trznej. To pozwala na 

swobodne budowanie linii w zale no ci od 
indywidualnych potrzeb. 

Do czenia poszczególnych odcinków linii 
przesy owej s u  ró nego rodzaju czni-
ki, kszta tki, redukcje etc. Ró norodno  
kszta  tek, czników i innych elementów 
po czeniowych pozwala u ytkownikowi 
dostosowa  go do w asnych wymaga  
i warunków pracy instalacji. A atwo  
monta u sprzyja samodzielnemu zbudo-
waniu kompletnej instalacji pneumatycznej.

Rys. 3

Filtr ze wska nikiem 
zanieczyszcze  

i automatycznym 
spustem kondensatu

Zespó  przygotowania powietrza 
z automatycznym zaworem 

spustowym 
( ltr + reduktor + naolejacz) 

czenie elementów instalacji pneumatycznej 

Auto artyku
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DAYCO: 
Gwarancja sukcesu 

Bez sta ego udoskonala-
nia swych wyrobów i wdra a-
nia innowacyjnych rozwi za   
adna rma nie mo e utrzy-

ma  si  w czo ówce. Dlatego 
w Dayco po wi ca si  bardzo 
wiele uwagi pracom badaw-
czym i rozwojowym.

Ta wiedza u atwia im wdra anie nowych
materia ów oraz stosowanie nowych 
rozwi za  konstrukcyjnych czy te  pro-
ponowanie korekty procesów technolo-
gicznych. 

Pozwala to z jednej strony utrzyma  
najwy szy poziom jako ci wytwarzanych 
przez rm  cz ci, z drugiej za  optymal-
nie spe ni  wymagania odbiorców.

Nieustanne poszukiwanie

„Poszukiwanie lepszych rozwi za  
nigdy si  nie ko czy” – mówi Carlo 
Baldovino z dzia u bada . 
„W czamy w nie, gdy trzeba, tak e 
naszych wiod cych dostawców. Dla 
przyk adu we wspó pracy z takimi r-
mami, jak Bayer czy Zeon, tworzone 
s  nowe polimery, które cechuj  si  
lepszymi parametrami ni  dotych-

Specjali ci 
zajmuj cy si  
badaniami 
i rozwojem, 
na bie co 
znaj  
oczekiwania 
klientów.Sw  pozycj , jednego z czo owych pro-

ducentów ró nego rodzaju pasków 
nap dowych, w tym równie  pasków 
wykorzystywanych w motoryzacji, rma 
Dayco zawdzi cza w du ej mierze pro-
wadzonym przez ni , szeroko zakrojonym 
pracom badawczym i rozwojowym. 

Tylko w ten sposób mo na systematy-
cznie udoskonala  wyroby i metody ich 
produkcji, sprawiaj c, e paski (czy raczej 
ca e systemy nap du paskowego, albo-
wiem rma dostarcza tak e ko a pasowe, 
napinacze itd.) coraz lepiej spe niaj  
oczekiwania klientów, gdy  charakteryzu-
j  si  coraz lepszymi parametrami.

Nowatorskie rozwi zania 

Jednocze nie tylko dzi ki zaawan-
sowanym pracom badawczo-

rozwojowym mog  powstawa  
nowatorskie rozwi zania, które 
niejako sta y si  ju  znakiem r-

mowym Dayco. 

Do  wspomnie  tu o opracowanym przy 
udziale Forda pasku rozrz du przysto-
sowanym do pracy w k pieli olejowej, 
za który Dayco, dwa lata temu podczas 
targów Motortec w Madrycie, wyró nione 
zosta o presti ow  nagrod  przyznawan  
najbardziej innowacyjnym produktom. 

Za dobry przyk ad mo e s u y  tak e 
pasek typu HT (High Tenacity), do 
produkcji którego u ywana jest tkanina 
powleczona specjalnym materia em o wy-
sokiej odporno ci na cieranie. 

Paski tego typu wykorzystywane s  
powszechnie w nowoczesnych silnikach 
wysokopr nych, dzi ki czemu Dayco 
sta o si  liderem w tym segmencie rynku.

Na wszystkich etapach
Opracowywaniu i wdra aniu innowacyj-
nych rozwi za  oraz doskonaleniu wyt-
warzanych od lat wyrobów niew tpliwie 
sprzyja przyj ta w Dayco polityka, e 
dzia  R&D (czyli bada  i rozwoju) ucze-
stniczy we wszystkich etapach powsta-
wania produktu – zarówno gdy chodzi 
o same paski, jak i wspó pracuj ce z nimi 
elementy. 

Tym samym specjali ci zajmuj cy si  
badaniami i rozwojem, na bie co znaj  
oczekiwania klientów i ewentualne prob-
lemy pojawiaj ce si  podczas produkcji. 



3115/2011DaycoDayco

 

 

 

 

Europejski Fundusz Leasingowy SA 
powsta  20 lat temu jako jedna z pier-
wszych rm leasingowych w Polsce. 
Od pocz tku jest liderem bran y. Obec-
nie jest najwi ksz  instytucj  nansow  
oferuj c  leasing wszelkich rodków 
trwa ych. 

Od 2001 roku jest cz ci  
mi dzynarodowej Grupy Crédit Agricole, 
która znajduje si  w wiatowej czo ówce 
grup bankowych pod wzgl dem wielko ci 
kapita u. Od kilkunastu lat wspó pracuje 
z najbardziej licz cymi si  producentami i 
dostawcami maszyn, urz dze , pojazdów 
oraz innych rodków trwa ych. Ju  ponad 
200 tysi cy klientów wybra o EFL na 
swojego partnera w biznesie.

Kontakt dla mediów:

Maja Lidke
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 603 630 166
E-mail: Maja.Lidke@e .com.pl

Marek Mazur
Europejski Fundusz Leasingowy
Tel.: 691 480 407
E-mail: Marek.Mazur@e .com.pl

Hubert Wojciechowski
Biuro prasowe EFL
Tel.: 512 021 094
E-mail: 
hubert.wojciechowski@eurorscg.pl

.

 

 

Dzia  R&D 
(czyli bada  i rozwoju) 
uczestniczy 
we wszystkich 
etapach powstawania 
produktu, zarówno 
gdy chodzi o same 
paski, jak i wspó pra-
cuj ce z nimi elementy. 

samochodów, pracujemy nad wielo-
ma nowymi projektami, gdy  prakty-
cznie do ka dego nowego silnika chc  
oni jeszcze bardziej wytrzyma ych 
i trwa ych pasków”. 

cis a wspó praca z rmami 
samochodowymi oraz dostaw-
cami komponentów i surowców 

u ywanych do produkcji, przynosi 
czasem zupe nie nieoczekiwane 

korzy ci. 

Oto zdarza si , e dysponuj  oni infor-
macjami o opracowywanych na potrzeby 
zupe nie innych bran  tworzywach, które 
wedle intuicji i do wiadczenia specja-
listów z Dayco, powinny równie  wietnie 
nadawa  si  do produkcji pasków, kó  
czy napinaczy. I jak wskazuje prak-
tyka, przypuszczenia te zazwyczaj si  
potwierdzaj . 

Owocuje tu zarówno rozleg a wiedza, jak 
i do wiadczenie pracowników dzia u 
R&D. 

Wiedza ta jest stale poszerzana, bowiem 
wychodz c z za o enia, e to ludzie s  
najwi kszym bogactwem rmy, Dayco co 
roku przeznacza niema e kwoty na szko-
lenia, kursy itp.

.

czas stosowane tworzywa. To samo 
dotyczy tak e innych materia ów 
i substancji chemicznych u ywanych 
do produkcji naszych wyrobów”. 

Ka dy nowo opracowany wyrób 
jest starannie badany zanim wej-

dzie do produkcji seryjnej. 

Najpierw przechodzi podstawowe testy 
wytrzyma o ciowe (i ewentualnie chemi-
czne), po czym sprawdzane jest, jak za-
chowuje si  w rozmaitych warunkach, 
tzn.: w bardzo niskich i bardzo wyso-
kich temperaturach, przy ekstremalnej 
wilgotno ci, w kontakcie z paliwem i ole-
jem itp. 

Próby te w pierwszej fazie odbywaj  si  
na nieustannie monitorowanych, specja-
lnych stanowiskach odwzorowuj cych 
warunki pracy badanej cz ci. 

W trakcie tych testów zbierane s  
szczegó owe dane, które pó niej pod-
legaj  analizie i interpretacji. 

Druga faza bada , ju  ostateczna, prze-
biega po zamontowaniu sprawdzanej 
cz ci do silnika, w którym ma by  ona 
stosowana. 

„Pilnie te  ledzimy, jak post puje roz-
wój samych pasków i ca ych nap dów 
paskowych, a tak e materia ów wy-
ko rzystywanych do ich produkcji” – 
dodaje Carlo Baldovino. 

„Pozwala nam to w ka dym momen cie 
zaproponowa  nowoczesne rozwi -
zania, któr  potra  sprosta  naj-
ostrzejszym wymaganiom. Jeste my 
w stanie tak uczyni , tak e dla tego 
e co roku, wspólnie z producentami 

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

Rok 2011 jest kolejnym, w którym Auto 
Partner wspólnie z rm  ContiTech or-
ganizuje cykl szkole  technicznych: 
„Budowa, wymiana i regulacja ele-
mentów uk adu rozrz du oraz nap du 
paskowego”.

W jego trakcie s  omawiane i przybli ane 
podczas wicze  praktycznych nast -
puj ce zagadnienia:

1. Podstawowe wiadomo ci o uk adach 
    rozrz du.

2. Budowa, podzia  i oznaczenie pasków 
    z batych.

3. Warunki pracy, wymiana pasków 
    z batych.

4. Przyczyny i zapobieganie uszkodze-
    niom pasków rozrz du.

5. Zastosowanie elektronicznych 
    urz dze  mierniczych i przyrz dów 
    pomiarowych do pomiaru napi cia    
    pasków.

6. Budowa, podzia  i oznaczenie  
    pasków wielorowkowych.

7. Uk ady napinaj ce.

8. Uszkodzenia, wymiana pasków  
    wielorowkowych.

9. Tendencje rozwojowe.

Uczestnicy szkole  maj  mo liwo  
bezpo rednich ogl dzin bardzo licznych 
eksponatów uszkodzonych elementów
wraz z omówieniem przyczyn powstania 
tych usterek. Obecno  na szkoleniu jest 
potwierdzona odpowiednim certy katem. 
Jest tak e mo liwo  uzyskania certy-
katu TUV. 

Jesienna edycja tego cyklu zosta a zapla-
nowana w Szczecinie, Bydgoszczy i Mi -
sku Mazowieckim.

Szkolenia techniczne 
ContiTech 
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3333Krzy ówka 
Litery z pól oznaczonych od 1 do 26 utworz  rozwi zanie. 
Nagroda G ówna: nawigacja samochodowa. 

Pozosta e nagrody: kombinezony, koszulki, kubki, latarki LED, smycze. 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.

15/2011
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