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SACHS
Światowe rekordy, 
skrajne temperatury, 
dalekie dystanse 
– zawsze tam, gdzie 
wymagane są najwyższe 
osiągi w pojazdach, 
można w nich znaleźć 
części marki SACHS.  
To niezaprzeczalny fakt!

TRW
Motoryzacyjne 
bezpieczeństwo bez 
marki TRW jest nie 
do pomyślenia. Nasze 
produkty można 
znaleźć w ponad 98% 
europejskich pojazdów. 
Oryginalne części, 
wyprodukowane przez 
wyjątkowych ludzi.

LEMFÖRDER
Duch pionierski 
i precyzja: ponad 
50 producentów 
samochodów na całym 
świecie polega w kwestii 
układu kierowniczego 
i zawieszenia na marce 
LEMFÖRDER – również 
dlatego, że nasze 
produkty podlegają 
bezkompromisowym, 
wymagającym testom.

Samochody
osobowe

Samochody
ciężarowe

Motocykle

*każdy uczestnik programu może zdobyć maksymalnie dwa zaproszenia na ten sam dzień
** w celu uzyskania zaproszenia na dni pojazdów ciężarowych i motocykli prosimy o kontakt z dystrybutorami

Dowiedz się 

więcej na:  

www.techadventure.pl

Twój bezpośredni
dostęp do know-how
z zakresu techniki
Płynna i szybka realizacja usług serwisowych

Wydarzenie,  
na którym nie może Cię zabraknąć!

Wydarzenie skierowane do 
przedstawicieli warsztatów 
serwisujących pojazdy 
osobowe, ciężarowe 
i motocykle 
Po raz pierwszy na Tech Adventure przygotowaliśmy 
również moduły szkoleniowe dedykowane 
zagadnieniom z zakresu pojazdów ciężarowych  
i motocykli.

Tegoroczna edycja ZF Aftermarket Tech Adventure odbędzie się w dniach 
10-15 czerwca 2019 r. Będzie to pięć dwudniowych sesji przeznaczonych 
dla warsztatów serwisujących pojazdy osobowe, ciężarowe i motocykle 
korzystających z części i rozwiązań technicznych ZF Aftermarket.

Tech Adventure 2019 to jedyne tego typu wydarzenie na rynku. Bazując na 
doświadczeniach lat ubiegłych, przebudowaliśmy i wzbogaciliśmy program 
szkoleń o moduły obfitujące w najnowszą wiedzę techniczną, przygotowaną  
w atrakcyjnej formie szkoleń praktyczno-technicznych. Kluczowym elementem 
będą całodniowe warsztaty skierowane na diagnozę usterek oraz poprawny 
montaż komponentów, na przykładzie podzespołów oferowanych przez  
ZF Aftermarket. 

Wiele uwagi poświęcimy również zagadnieniom z zakresu elektromobilności,  
a w tym pojazdom hybrydowym i elektrycznym, które z roku na rok stanowią 
coraz większą część naszej codzienności.

Na uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. próby porównawczne na płytach 
poślizgowych, a także jazdy torowe najpotężniejszymi supersamochodami 
sportowymi, przejazdy KTM-ami X-Bow i codrive'y drift truckiem – a to jedynie 
ułamek tego, co czeka na uczestników tegorocznej edycji.

Tech Adventure 2019.
Zobacz. Dowiedz się. Poczuj.

Technologie i emocje.
10 - 15 czerwca 2019
Tor Bednary 

Sprawdź jak uzyskać zaproszenie

Wymiana punktów na wspaniałe nagrody jest  
niezwykle łatwa. Przekonaj się jakie to proste: 

Dokonaj zakupu części
Kup produkty marek ZF Aftermarket u dystrybutora  
i zbierz etykiety umieszczone na opakowaniach.

Odeślij etykiety
Wytnij etykiety wraz z kodem kreskowym  

z opakowań i odeślij je na adres: 
Perfectsource 
ul. Pawia 8/53

05-500 Piaseczno

Zbieraj punkty
Aby sprawdzić, ile masz punktów, zaloguj się na 
swoje konto podając adres e-mail i hasło.

 Odbierz zaproszenie na Tech Adventure
Zbierz 1500 punktów i odbierz zaproszenie na to niezwykłe 

wydarzenie!



Zobacz co przygotowaliśmy 
dla Ciebie na Tech Adventure 2019.
ZF Aftermarket Tech Adventure to nie tylko wysokiej jakości szkolenia branżowe,  
ale również moc atrakcji, które na długo zapadną w pamięci uczestników. 
Sprawdź, co czeka Cię w tym roku!

Innowacyjne 
rozwiązania 
Premiera nowych, innowacyjnych 
klocków hamulcowych Electric 
Blue oraz moduł szkoleniowy High 
Voltage dedykowany serwisowaniu 
samochodów hybrydowych  
i elektrycznych, pozwolą na 
zdobycia branżowego know-how.

Tunel 
aerodynamiczny
Na wielbicieli mocnych wrażeń 
czeka tunel aerodynamiczny. 
Strumień powietrza o prędkości 
200 km/h pozwoli spojrzeć na świat 
z innej perspektywy i zapewni 
niesamowite wspomnienia.

Pokaz systemu 
COTEC i DTEC 

Prezentacja technologii COTEC, 
w którą wyposażone są wszystkie 
klocki hamulcowe z oferty TRW, 
nowością za to będzie szersza 
prezentacja technologii – DTEC.

Luksusowe 
supersamochody 
Przejazdy supersamochodami  
o mocy przekraczającej 500 koni 
mechanicznych osiągających 
prędkości rzędu 340 km/h,  
w tym m.in. McLaren, Lamborghini 
Aventador, Ferrari Italia, Aston 
Martin DB9/11, Lamborghini 
Huracan.

Drift truck 

Widowiskowy pokaz driftu, czyli 
wprowadzenie w kontrolowany 
poślizg tylnej osi specjalnie 
przygotowanej do motosportu 
ciężarówki przez zawodowego 
kierowcę.

KTM X-Bow 
Przejazd  jedynym w swoim rodzaju 
sportowym samochodem znanego 
producenta motocykli KTM,  
o przyspieszeniu 100 km/h w 3,9 s.

Tor Bednary 
Jeden z najnowocześniejszych 
ośrodków techniki jazdy w Polsce 
wyposażony w profesjonalne 
moduły szkoleniowe, to także 
jeden z najdłuższych w kraju torów 
wyścigowych o długości 2500 
metrów. 

Park Inn by 
Radisson 
Poznań
Park Inn by Radisson Poznań 
to 4-gwiazdkowy, nowoczesny 
hotel zlokalizowany w pobliżu 
historycznego Starego Miasta. 
Do dyspozycji uczestników będą 
przestronne pokoje o nowoczesnym 
designie.

ZF [pro]Tech 
Fachowa wiedza z pierwszej ręki 
od producenta. Dzięki konceptowi 
warsztatowemu ZF [pro]Tech 
otrzymasz usługi dostosowane  
do Twojego warsztatu.  
Za pośrednictwem ZF [pro]Tech 
zapewniamy szeroki zakres usług 
wspierających Twoją codzienną 
pracę.

Szkolenia 
techniczno-
praktyczne 
Rozbudowane moduły szkoleniowe 
dedykowane dla każdej grupy 
pojazdów: samochodów 
osobowych, ciężarowych  
oraz motocykli.


