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... jest więcej!
Pomysłowe rozwiązania MEYLE ułatwiają pracę w warsztacie. Tak jak w 
przypadku naszych Zestawów łożyska koła MEYLE-ORIGINAL: łożysko koła i 
piasta koła są już wstępnie zmontowane - czasochłonne wciskanie i wkładanie 
piasty koła przed montażem nie jest już konieczne.

Więcej informacji na stronie www.meyle.com/kits/wheelbearing

Mniej ...

MEYLE nr. 014 753 0003, 100 653 0033, 100 653 0034, 100 653 0035, 714 653 0001
między innymi do Audi, Ford, Mercedes-Benz i VW
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Miło nam powitać Was w wiosennym wydaniu Auto Panoramy. Jak zwy-
kle przygotowaliśmy sporo interesujących materiałów – artykułów, po-
rad dla mechaników, ciekawostek motoryzacyjnych i nowości produkto-
wych naszych dostawców.

W pierwszej kolejności przedstawimy tegoroczne edycje długoter-
minowych, strategicznych promocji, jakimi są AP EXPERT 2021 i VIP TO 
TRIP 2021, i mamy nadzieję, że szczegółowe opisy tych akcji zachęcą 
do uczestnictwa wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowa-
li. Po krótce opowiemy też o ostatnich wydarzeniach firmowych – nie-
dawno otwartych filiach, nowej sieci warsztatów i przyznanych wyróż-
nieniach.

Fanom rajdów i kibicującym załodze TVN TURBO RALLY TEAM przybli-
żymy postać Zbyszka Cieślara, gdzie w wywiadzie opowiada, jak to się 
stało, że został pilotem rajdowym, jakie są przyjemności i wyzwania wią-
żące się z tą rolą oraz co mają wspólnego rajdy samochodowe i skoki 
narciarskie.

Mechaników samochodowych może zainteresować materiał o testach 
wytrzymałości zawieszenia FAG, instrukcja wymiany rozrządu we Fia-
cie Panda II lub artykuł o plusach i minusach specjalizacji warsztatów 
w naprawach pojazdów określonej marki.

Zachęcamy również do zerknięcia na stałe pozycje, takie jak „Porady 
motoryzacyjne”, „Przygody z motocyklem w tle” czy też „Motoryzacja 
w miniaturze”.

Życzymy miłej lektury!

Zespół Auto Partner

DRODZY CZYTELNICY!
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ROOKS JEST Z NAMI JUŻ 10 LAT!54
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Już od ośmiu lat niezmiennie, po-
czątek roku nierozerwalnie zwią-
zany jest ze startem kluczowej 

promocji dedykowanej dla mechaników 
samochodowych oraz właścicieli warsz-
tatów samochodowych. Oficjalny start 
w tym roku przypadł na dzień 1 lutego 
2021 r., dzięki czemu akcja została wy-
dłużona względem poprzednich lat aż 
do ośmiu miesięcy. Zakończenie promo-
cji przewidziane jest na koniec września.

Tym samym już prawie ponad dwa mie-
siące promocji za nami, a co za tym 
idzie, pierwsze rankingi Uczestników są im 
znane. Do tej pory rozdaliśmy już nagrody 
w dwóch testach wiedzy oraz dwóch spe-
cjalnych akcjach promocyjnych, czyli wy-
daliśmy już aż 150 nagród.

JAK TO MOŻLIWE?

Warto zapoznać się z tegorocznymi zasa-
dami oraz stać się uczestnikiem i powal-
czyć o wejście do Wielkiego Finału.

Pierwszy krok jest identyczny jak w mi-
nionych latach – należy zarejestrować 
się w promocji przez dedykowaną stronę 
apexpert.pl. Następnie sprawdzamy, które 
marki są partnerami akcji i w jakim wymia-
rze. Kolejny krok to dokonywanie zakupów 
oraz wypełnianie comiesięcznych testów 
wiedzy. Obydwa kroki w tym roku dają do-
datkowe korzyści już w trakcie trwania elimi-
nacji. W specjalnych akcjach promocyjnych 
danych marek nagradzamy co miesiąc aż 
50 uczestników, a za najlepsze wyniki z te-
stów wiedzy aż 25 uczestników.

Ta edycja różni się od wcześniejszych wła-
śnie ze względu na fakt, iż w trakcie trwa-

nia samych eliminacji rozdanych zostanie 
ponad 500 nagród w postaci rabatów 
transakcyjnych, jak i narzędzi warsztato-
wych. Oznacza to, że każdy uczestnik pro-
mocji ma wielokrotne szanse na zdobycie 
dodatkowych nagród.

Po eliminacjach na uczestników będzie 
czekał Wielki Finał. Ze względu na nową 
rzeczywistość tegoroczny Wielki Finał od-
będzie się w nieco zmienionej formie.

Mając na uwadze względy bezpieczeń-
stwa uczestników Finał Teoretyczny zo-
stanie przeprowadzony w formie on-line 
w dniu 14.10.2021 r. Zeszłoroczna edycja, 
w której po raz pierwszy zostało to wpro-
wadzone, pokazała, że uczestnicy świetnie 
poradzili sobie z tą formułą i mimo braku 
klasycznej rywalizacji twarzą w twarz, była 
to dla nich równie emocjonująca walka.

Następnie, w weekend 23-24 paździer-
nika, zaprosimy dziesięciu finalistów Ma-
łego i Dużego Finału do zmierzenia się 
w Finale Praktycznym. Staną przed za-
daniami z mechaniki pojazdowej, które 
przygotują partnerzy akcji. Łatwo nie 
będzie, ale kiedy walczy się o tytuł „Wy-
bitny Wśród Ekspertów” oraz nagrodę 
główną, samochód osobowy Hyundai 
Kona 2021 1.0 T-GDi 120 KM, trzeba liczyć 
się z zaciętą rywalizacją.

Pozostali finaliści Małego i Dużego Fina-
łu otrzymają rabaty transakcyjne na za-
kup sprzętu warsztatowego z oferty Auto 
Partner o znacznych wartościach. Ale 
o tym, kto jakie miejsce zajmie, dowiemy 
się dopiero wieczorem podczas uroczy-
stej gali, na którą zostaną zaproszeni wraz 
z osobami towarzyszącymi. Nie zabraknie 
na niej również przedstawicieli Auto Part-
ner oraz partnerów akcji.

A gdzie w tym roku odbędzie się finałowa 
gala? Ta informacja zostanie przekazana 
w kolejnej aktualności, gdyż nie wszystkie 
karty zostały od razu odkryte wraz ze star-
tem promocji.

Skoro 8. edycja jest w trakcie, a miejsce 
Finału niezdradzone, można na podsta-
wie dotychczasowych lokalizacji spróbo-
wać oszacować tegoroczną destynację.

 ¬ 2014: Hotel Ossa, Rawa Mazowiecka
 ¬ 2015: Hotel Ossa, Rawa Mazowiecka
 ¬ 2016: Hotel Best Western i Tor Kielce
 ¬ 2017: Hotel Inn, Józefów i Tor Słomczyn
 ¬ 2018: Hotel Arłamów, Arłamów
 ¬ 2019: Hotel Warszawianka i Tor Modlin
 ¬ 2020: Hotel Warszawianka i Tor Modlin

Zwycięzcy 8. Edycji na pewno nie da się 
aktualnie przewidzieć, ale warto pod-
kreślić w tym miejscu, do jakiego grona 
laureatów dołączy. Lista dotychczaso-
wych zwycięzców jest imponująca.

 ¬ 2014 – 1. edycja:   
ADAM-SERWIS ADAM SOBISZ

 ¬ 2015 – 2. edycja:   
AUTO-BOGUS BOGUS WIESŁAW

 ¬ 2016 – 3. edycja:   
F.H.U. SYNIAK KAMIL POCHEĆ

 ¬ 2017 – 4. edycja:   
P.U.H. AUTO NAPRAWA-OSTROWSKI 
MARIUSZ OSTROWSKI

 ¬ 2018 – 5. edycja:   
AUTOMAX JACEK BAGIŃSKI

 ¬ 2019 – 6. edycja:   
AUTO-BOGUS BOGUS WIESŁAW

 ¬ 2020 – 7. edycja:    
ELEKTROMECHANIKA MICHAŁ 
SZUKAŁA

PARTNERAMI TEGOROCZNEJ 
EDYCJI AP EXPERT SĄ:

PARTNERZY TYTULARNI: 
MaXgear, Quaro, Bosch, MEYLE, Sachs, 
Lemförder, Castrol

PARTNERZY GŁÓWNI: 
Motul, TRW, Valeo, Febi, Blue Print, Textar, 
MANN, Schaeffler (LuK, INA, FAG, Ruville), 
SKF, Continental, NRF, Japanparts, Ry-
mec, Varta, Total, Magneti Marelli, NK, 
Hella, Delphi Technologies

PARTNERZY TECHNICZNI: 
ROOKS, AS, Pierburg, Kolbenschmidt, 
Bilstein, Victor Reinz

PATRONAT MEDIALNY:
AutoEXPERT   

www.apexpert.pl

AP EXPERT 2021 – 8. EDYCJA 
WYJĄTKOWEJ PROMOCJI JUŻ 
SIĘ ROZPOCZĘŁA
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Początkiem marca ruszyła kolejna 
odsłona długoterminowej i presti-
żowej promocji VIP TO TRIP, orga-

nizowanej przez Auto Partner SA przy 
wsparciu licznych partnerów. Promocja 
skierowana jest do klientów dystrybu-
tora, a nagrodą, jak w poprzednich la-
tach, będzie wyjazd szkoleniowy. Dla 
zwycięzców, którzy zamiast wyjazdu 
woleliby wybrać się na zakupy, prze-
widziano możliwość wymiany nagrody 
na jeden z atrakcyjnych bonów zaku-
powych.

W tym roku uczestnicy promocji po za-
logowaniu do platformy viptotrip.pl zo-
baczą dwa targety zakupowe do zreali-
zowania na towarach partnerów akcji. 
Realizacja jednego z nich jest gwaran-
tem otrzymania nagrody. Zakup niektó-
rych marek jest szczególnie korzystny, 
gdyż ich produkty objęte są specjalnym 
premiowaniem, zwiększającym obroty 
uczestników.

Pierwszy target zakupowy wyznaczo-
ny jest na wyjazd do Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich. Na uczestników tej 
wycieczki czeka tydzień spędzony w za-
pierającym dech w piersiach Dubaju, 
co stwarza idealne warunki na relaks 
i aktywne spędzanie czasu. Uczestników 
zaprosimy do 5-gwiazdkowego, nowo-
czesnego hotelu all inclusive, w którym 
niewątpliwą atrakcją jest bar na 31. pię-
trze z niesamowitymi widokami. Błękitne 
wody Zatoki Perskiej, przepiękne plaże 
o drobnoziarnistym piasku, imponujące, 
sięgające nieba wieżowce, luksus i bo-
gactwo – to właśnie Dubaj.

Z kolei klienci, którzy zrealizują drugi 
target zakupowy, w nagrodę wyjadą 
na największą z Wysp Karaibskich – tro-
pikalną Kubę. Ten chętnie odwiedzany 
przez turystów kraj kojarzy się przede 
wszystkim z gorącym klimatem, kolo-
nialną architekturą, zabytkowymi samo-
chodami, kubańskimi cygarami, a także 
muzyką latynoską i salsą, chętnie tań-
czoną na ulicach miast. Nie można za-
pomnieć o błękitnym oceanie i plażach 
pokrytych aksamitnym, białym pia-
skiem. Tydzień na Kubie w luksusowym 

5-gwiazdkowym hotelu, z wycieczkami 
do Hawany i Trinidadu na pewno do-
starczy uczestnikom niezapomnianych 
wrażeń.

Wszystkim uczestnikom niezdecydo-
wanym na wyjazd organizator zagwa-
rantował możliwość wymiany nagrody 
na jeden z bonów zakupowych o war-
tości odpowiedniej dla zrealizowanego 
targetu zakupowego. Do wyboru będą 
vouchery Itaka, vouchery na narty, bony 
Apart, bony Media Expert, a także ra-
baty transakcyjne do zrealizowania 
w sieci sprzedaży dystrybutora.

Promocja trwa w okresie od 1 marca 
do 30 listopada 2021 r. Szczegóły oraz 
regulamin dostępne są na platformie 
www.viptotrip.pl oraz u przedstawicieli 
handlowych.

PARTNERAMI VIP TO TRIP 2021 SĄ:
MaXgear, Quaro, Bosch, Castrol, Con-
tinental, Febi, Japanparts, KYB, MEYLE, 
NK, NRF, Osram, Rymec, Schaeffler, SKF, 
TRW, Valeo, MANN   

NOWA EDYCJA PROMOCJI 
VIP TO TRIP DLA KLIENTÓW 
AUTO PARTNER – LUKSUSOWY 
DUBAJ CZY TROPIKALNA 
KUBA?
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Grupa Auto Partner, jeden z naj-
większych na rynku polskim 
dystrybutorów części samo-

chodowych, po raz trzeci została wy-
różniona Diamentem Forbesa w ka-
tegorii dużych firm (o przychodach 
ze sprzedaży powyżej 250 mln zł). Auto 
Partner SA w ramach edycji Diamenty 
Forbesa 2021 zajął 16. miejsce w rankin-
gu przygotowanym dla województwa 

śląskiego. W konkursie brano pod uwa-
gę wyniki sprzedaży i zysk netto za rok 
2019 wynoszące odpowiednio 1,5 mld zł 
i 63,0 mln zł.

Tegoroczna lista jest rekordowo dłu-
ga – liczy blisko 15 tysięcy firm, którym 
firma badawcza Bisnode Polska przy-
znała pozytywny rating wiarygodności 
i ryzyka współpracy, a które jednocze-

śnie mają wysoką płynność bieżącą 
i nie zalegają z płatnościami.

Diamenty Forbesa to zestawienie naj-
dynamiczniej rozwijających się firm 
w Polsce opracowywane na podsta-
wie sprawozdań finansowych złożo-
nych do KRS przy współpracy ma-
gazynu Forbes z analitykami z firmy 
Bisnode Polska.   

Po zeszłorocznej kampanii w TVN 
postanowiliśmy powtórzyć dzia-
łania promocyjne w telewizji. 

Na podstawie nowego scenariusza po-
wstał dynamiczny spot 15-sekundowy, 
który w czytelny i przekonywujący spo-
sób przybliża zagadnienie sieć warszta-
tów MaXserwis.

ZAPLANOWALIŚMY NA WIOSNĘ 2 
ODSŁONY EMISJI:

 ¬ pierwsza rusza 1 kwietnia, tuż przed 
Wielkanocą, i potrwa niepełne 2 ty-
godnie, a jej partnerami są Motul 
i Quaro,

 ¬ druga została zaplanowana 
w dniach 24.04-06.05.2021 r. i po-
wstała przy współudziale Mahle.

Obie odsłony potrwają łącznie prawie 
jeden miesiąc, a spoty zostaną wyemi-
towane w 4 stacjach telewizji TVN: TVN 
Turbo, TVN Style, TVN Discovery i HG TV. 

Przy założeniach wyboru stacji i godzin 
emisji kierowaliśmy się optymalnym do-
borem pod kątem odbiorcy spotu – stąd 
wybór powyższych kanałów i godzin 
głównie popołudniowych i wieczornych.

Ilość warsztatów zrzeszonych w sie-
ci to już prawie 350 w całym kraju, 
a potencjalnych kandydatów nie bra-
kuje. Warunki przynależności do sieci 
MaXserwis oraz prowadzone działania 
reklamowe są nie tylko korzystne dla 
warsztatów, ale także przynoszą wy-
mierne efekty w komunikacji z klientem 
detalicznym.   

AUTO PARTNER SA PO 
RAZ TRZECI WYRÓŻNIONY 
W KONKURSIE DIAMENTY 
FORBESA

KAMPANIA TELEWIZYJNA SIECI 
MAXSERWIS 

Choć prace nad wprowadzeniem 
na rynek nowej koncepcji warsz-
tatowej rozpoczęły się już pod 

koniec 2019 r. i szczęśliwie pandemia nie 
pokrzyżowała planów, zaledwie nieco 

tylko opóźniając ich realizację. W efek-
cie od niespełna pół roku na polskim 
rynku jest nowa koncepcja warsztatowa 
– MaXserwis PREMIUM MOTUL, do któ-
rej należy już blisko 20 warsztatów. Sieć 

warsztatowa została utworzona przy 
aktywnym wsparciu solidnego partne-
ra biznesowego, producenta najwyższej 
klasy środków smarnych przeznaczo-
nych dla motoryzacji – firmy MOTUL.

Nowa koncepcja warsztatowa otrzy-
mała spójne oszyldowanie, które nie 
tylko wyróżnia sieć, ale także będzie 
ją czyniło rozpoznawalną wśród innych 
sieci warsztatowych.   

NOWA SIEĆ WARSZTATOWA 
MAXSERWIS PREMIUM MOTUL

W II połowie roku 2020 powstała nowa sieć warsztatowa MaXserwis PREMIUM MOTUL.
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Informujemy, że w ofercie Auto Partner 
SA pojawiły się produkty marki 
MEHENKER.

Firma MEHENKER powstała w 2013 r. i po-
czątkowo zajmowała się regeneracją re-
gulatorów faz rozrządu VANOS silników 
BMW, jednak z czasem poszerzyła ofertę 
również o napędy innych producentów, 
takich jak: Mercedes, Audi, Volkswagen, 
SEAT czy Škoda. Zdobyte doświad-
czenie pozwoliło na stworzenie zesta-
wów naprawczych, które pozbawione 
są wad oryginalnych części.

W połowie 2020 r. światło dzienne ujrzał 
pierwszy produkt – regulator faz roz-

rządu o podwyższonej wytrzymałości, 
będący w całości dziełem firmy. Tym 
samym firma MEHENKER stała się pierw-
szym polskim producentem systemów 
zmiennej fazy rozrządu.

DO OFERTY FIRMY NALEŻĄ:

 ¬ Zestawy naprawcze do systemów 
zmiennej fazy rozrządu VANOS w sil-
nikach marki BMW. Zestawy MEHEN-
KER zawierają specjalne podwójne 
uszczelki tłokowe, w skład których 
wchodzi o-ring wykonany z elasto-
meru Viton oraz pierścień z tworzy-
wa na bazie teflonu. Viton jest od-
porny na wysokie temperatury oraz 
zachowuje elastyczność praktycznie 
w każdych warunkach. Teflon nato-
miast jest znany z bardzo niskiego 
współczynnika tarcia.

 ¬ Nastawniki zmiennych faz rozrządu. 
Regulatory firmy MEHENKER zosta-
ły stworzone w oparciu o wielolet-

nie doświadczenie firmy zdobyte 
podczas regeneracji części. Jest 
to pierwszy całkowicie polski pro-
dukt tego typu. Ich konstrukcja nie 
jest kopią oryginalnej części, lecz 
regulatory zostały przeprojektowa-
ne w celu osiągnięcia maksymalnej 
wytrzymałości. Zastosowano naj-
wytrzymalsze dostępne materiały, 
zwiększono dokładność wykonania 
oraz wprowadzono hartowanie kół 
łańcuchowych jako standard. Dzię-
ki temu otrzymano produkt, którego 
żywotność przewyższa części ofero-
wane na pierwszy montaż.   

Części dostępne są już w ofercie Auto 
Partner SA. Szczegółowe informacje 

w oddziałach, u przedstawicieli handlo-
wych oraz na stronie 

www.autopartner.com

NOWOŚĆ W OFERCIE AUTO 
PARTNER SA – MARKA 
MEHENKER

Rok 2021 rozpoczęliśmy bardzo 
owocnie – od stycznia do kwiet-
nia udało nam się otworzyć ko-

lejne siedem filii Auto Partner. Nasze 
logo zakotwiczyło w Oławie, Zgierzu, 
Dębicy, Kędzierzynie-Koźlu, Inowro-
cławiu i Trzebini, a także w drugim 
oddziale w Opolu. Na dzień dzisiejszy 
liczymy 98 punktów na mapie nasze-
go kraju, gdzie w szybki i profesjo-
nalny sposób można zaopatrzyć się 
w części samochodowe dostawców 
z całego świata. 

Wybierając nasz kanał dystrybucji, 
każdy klient otrzymuje dodatkowo 
wsparcie techniczne doświadczonych 
fachowców. Grupa stale zwiększa 
skalę działania m.in. poprzez umac-
nianie sieci dystrybucji i obecności 
na ponad 20 rynkach zagranicznych 
oraz stały rozwój oferty produkto-
wej. W 2021 roku Auto Partner pla-
nuje otwarcie kolejnych kilku filii. Sieć 
sprzedaży Auto Partner SA pokrywa 

aktualnie wszystkie województwa 
w Polsce. Dalsze zagęszczanie sieci 
filii w kraju umożliwi dotarcie do jesz-
cze większej liczby klientów w szybkim 
czasie.    

Adresy oraz numery kontaktowe 
naszych filii znajdziecie również 

na naszej stronie 
www.autopartner.com

NOWE FILIE AP
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Lista Poland's Best Employers 2021 
to zestawienie 300 działających 
w Polsce firm, których wybitne osią-

gnięcia w zakresie HR uhonorowane zo-
stały tytułem najlepszego pracodawcy. 
Pracodawcy zostali przydzieleni do 24 
branż. Podstawą badania była lista 
ok. 1800 pracodawców zatrudniających 
na terenie Polski co najmniej 250 pracow-
ników. Podstawą oceny pracodawców 
były odpowiedzi udzielone w kwestio-
nariuszu przez osoby aktualnie aktyw-
ne zawodowo w Polsce. Kwestionariusz, 
dostępny za pośrednictwem interneto-
wych paneli badawczych oraz portali 
forbes.pl i stepstone.pl, pozwolił zebrać 
ponad 160 000 indywidualnych ocen pra-
codawców. Badanie trwało od września 
do października 2020 roku.

Badanie zweryfikowało trendy, jakie wi-
dać na polskim rynku pracy w ciekawym 
momencie, jakim jest czas pandemii. Takie 
badanie Forbes i Statista przeprowadzili 
na polskim rynku pierwszy raz.

Auto Partner SA zatrudnia ponad 1700 
pracowników i jest to dla nas olbrzy-
mie wyróżnienie, tym bardziej, że o za-
szczytnym 16. miejscu w rankingu zade-

cydowali sami pracownicy. Tym samym 
potwierdza się hasło, które przyświeca 
spółce: „Firma to ludzie”.   

AUTO PARTNER SA W GRONIE 
NAJLEPSZYCH PRACODAWCÓW 
POLSKA 2021 (POLAND'S BEST 
EMPLOYERS 2021)

W tym roku także włączyli-
śmy się w organizację „fina-
łu z głową” Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Wsparliśmy tyski 
sztab WOŚP oraz organizowany przez 
nich finał. Pandemia zmieniła plan i co-
roczny mecz hokejowy zastąpił transmi-
towany on-line koncert.

RAZEM Z TYSKIM SZTABEM WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Tegoroczna siedziba tyskiego szta-
bu WOŚP mieściła się w klubie Under-
ground. Organizatorzy przygotowali 
bogatą ofertę kulturalną wydarzenia. 
Niedzielny finał rozpoczęło przedsta-
wienie dla dzieci przygotowane przez 

Teatr Belfegorek. Następnie była część 
kabaretowa, podczas której wystą-
pili Adam Grzanka, Krzysztof Hanke 
i Zbigniew Marcin Wojciech. Światełko 
do nieba wypuścił teatr ognia Inferis, 
a gwiazdą wieczoru był Maciej Ma-
leńczuk. W dniu Finału na ulice Tychów 
wyszło blisko 170 wolontariuszy, a sztab 
zebrał ponad 76 tys. zł.

29. FINAŁ WOŚP – GRAMY 
Z GŁOWĄ

Finał z głową – takie było hasło prze-
wodnie kolejnej edycji zbiórki organizo-
wanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Fundacja skupiła się 
na zakupie sprzętu dla laryngologii, oto-

laryngologii i diagnostyki głowy. Był to już 
drugi Finał WOŚP dedykowany laryngo-
logii. Ostatnia zbiórka na ten cel odbyła 
się 13 lat temu. W 2008 roku, w czasie 16. 
Finału WOŚP, Fundacja zbierała środki 
na zakup sprzętu dla dzieci ze schorze-
niami laryngologicznymi, zakończył się on 
wynikiem 14 milionów złotych, dzięki którym 
do szpitali trafiły m.in. nasofiberoskopy, ze-
stawy do endoskopowych operacji nosa 
i zatok oraz inhalatory ultradźwiękowe.

Dziś sprzęt zakupiony przez WOŚP jest 
podstawą nowoczesnego wyposażenia 
wszystkich szpitali, w których leczy się dzie-
ci w Polsce. Do tej pory Orkiestra zebrała 
na wsparcie polskiej medycyny sumę po-
nad 1,2 mld zł.   

ZAGRALIŚMY RAZEM DLA 
WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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Przeprowadziliśmy wywiad ze Zbysz-
kiem Cieślarem, niezastąpionym 
pilotem Łukasza Byśkiniewicza 

w zespole TVN TURBO RALLY TEAM. 
W naszym wywiadzie Zbyszek odpo-
wiada na kilka interesujących nas py-
tań – jak to się stało, że został pilotem 
rajdowym, jakie są przyjemności i wy-
zwania wiążące się z tą rolą, jak w jego 
ocenie zmieniły się rajdy na przestrzeni 
ostatnich lat oraz co mają wspólnego 
rajdy samochodowe i skoki narciarskie. 
Przeczytajcie sami i poznajcie bliżej pi-
lota rajdowego zespołu TVN TURBO 
RALLY TEAM – Zbyszka Cieślara.

KIEDY I W JAKICH 
OKOLICZNOŚCIACH ZACZĘŁA SIĘ 
TWOJA KARIERA?

– Moje miejsce zamieszkania to Wisła 
i zarazem Rajd Wisły – niedaleko moje-
go domu odbywał się odcinek specjalny 
Wisła Głębce Kubalonka prowadzący 
przez Zameczek do Wisły Czarne pod 
zaporę, więc z domu słyszałem jeżdżące 
rajdówki. Tata zabierał mnie pooglą-
dać szybko jeżdżące kolorowe auta, 
pomyślałem wtedy, że też tak kiedyś 
będę jeździł, no i marzenie się spełniło. 
Po uprawianiu innych sportów – biegi 
narciarskie w szkole podstawowej, póź-
niej skoki narciarskie oraz piłka nożna – 
przyszedł czas na zrobienie prawa jazdy 
w 1989 roku i zakup w 1993 r. pofabrycz-
nego maluszka z OBRFSM. Rok później, 
w 1994 roku, zrobiłem licencję i wystar-
towałem w moim pierwszym rajdzie – 
Cieszyńska Barbórka.

CZY OD RAZU CHCIAŁEŚ ZOSTAĆ 
PILOTEM, CZY LEPIEJ CZUŁEŚ SIĘ 
ZA KIEROWNICĄ?

– Chciałem być kierowcą rajdowym 
i do 1996 roku marzenie się spełnia-
ło, lecz brak sponsorów uniemożliwił 
mi dalsze starty i wtedy z propozycją 
przyszedł kolega z Wisły Łukasz Sztu-
ka, który posiadał rajdowego Nissana 
Sunny w klasie N-3. Zaproponował 
mi start w roli pilota i tak pozostałem 
na prawym fotelu do 2001 roku. Za-
wsze chciałem być kierowcą i czasem 
udawało mi się wystartować za kie-
rownicą różnych marek aut rajdo-
wych.

PROSZĘ PRZYBLIŻ NASZYM 
CZYTELNIKOM, ZA CO ODPOWIADA 
PILOT? CO NALEŻY DO TWOICH 
OBOWIĄZKÓW PODCZAS RAJDU?

– Rola pilota zaczyna się od szczegó-
łowego przeczytania regulaminu i har-
monogramu poszczególnego rajdu, 
począwszy od tego, do kiedy można 
zgłosić swój udział, obejmuje też rezer-
wację hoteli oraz współpracę z serwi-
sem, który obsługuje naszą rajdówkę. 
Z kierowcą jedziemy na zapoznanie tra-
sy rajdu i opisujemy poszczególne od-
cinki 3 razy zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego. Pilot musi pilnować czasu 
wyjazdu oraz wjazdu na tkz, PKC (Punkt 
Kontroli Czasu), sprawdzać ciśnienie 
w oponach przed odcinkiem specjal-
nym oraz dbać o wiele innych szczegó-
łów, np. czy mamy w aucie wodę do pi-
cia. To oczywiście nie wszystko, jest 
dużo innych rzeczy, o których można 
by było sporo pisać.

CZY MIAŁEŚ JAKIEGOŚ 
NAUCZYCIELA, CZY JESTEŚ 
SAMOUKIEM?

– Moim nauczycielem jest wiślanin Sta-
nisław Niwczyk, który jako pilot jeździł 
w latach 70. i 80. ze znanymi w tamtym 
czasie kierowcami w RSMP oraz ME.

KTÓRY RAJD W TWOJEJ KARIERZE 
BYŁ NAJTRUDNIEJSZY?

– Najtrudniejszy rajd to Mistrzostwa 
Świata Rajd Nowej Zelandii, dlatego 
że pierwszy raz miałem okazję jeździć 
w ruchu lewostronnym, a odcinki spe-
cjalne były długie – jeden z nich miał 
ponad 50 km oesowych i na ten od-
cinek, do jego opisu, prawie zabrakło 
mi zeszytu A4 100-kartkowego.

CZY MASZ SENTYMENT 
DO JAKIEGOŚ SAMOCHODU 
RAJDOWEGO?

POZNAJMY BLIŻEJ ZBYSZKA 
CIEŚLARA
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– Wszystkie auta rajdowe, które miałem 
okazję prowadzić, a było ich 11 marek, 
to najlepsze wrażenia i wspomnienia 
pozostawił Hyundai R5, którym miałem 
okazję wystartować w Rajdzie Śląska 
w 2020 roku.

WIEMY, ŻE POCHODZISZ 
Z WISŁY, Z KTÓREJ OKOLIC 
POCHODZI WIELU WYŚMIENITYCH 
KIEROWCÓW. CZY TWOIM 
ZDANIEM MIEJSCE URODZENIA 
POMAGA W NAUCE TECHNIKI 
RAJDOWEJ?

– Tak, okoliczne góry wokół Wisły 
i mniejsze zaludnienie pomagają w szli-
fowaniu rzemiosła rajdowego, jest tam 
dużo dróg bocznych i niezamieszkałych 
terenów, gdzie można było szybciej po-
jeździć.

JAK ZMIENIŁY SIĘ RAJDY 
NA PRZESTRZENI LAT? JAKBYŚ 
PORÓWNAŁ POCZĄTKI 
SWOJEJ KARIERY DO CZASÓW 
DZISIEJSZYCH?

– Obecnie rajdy bardzo się zmieniły, 
teraz wszystko jest bardzo ograniczone 
czasem, np. opis odcinków specjalnych 
– teraz można tylko 3 razy przejechać 
odcinek i to w wyznaczonym czasie, 
a kiedyś nie było ograniczeń czasowych 
oraz mówiących, ile razy można prze-
jechać po odcinku specjalnym. Strefy 
serwisowe były w dozwolonych zatocz-
kach przy drogach dojazdowych do od-
cinków, jak ktoś posiadał więcej aut 
serwisowych, to mógł przed i po odcin-
ku skorzystać ze swojego serwisu. Te-
raz znajduje się jedna strefa serwisowa 
oraz dodatkowa strefa tankowania aut 
rajdowych.

RAJD, W KTÓRYM NIGDY NIE 
MIAŁEŚ OKAZJI JECHAĆ, A JEST 
TWOIM MARZENIEM?

– Chciałbym spróbować swoich sił i wy-
startować np. w Rajdzie Cross Country 
Baja Poland.

JAK TWOIM ZDANIEM 
BĘDĄ WYGLĄDAŁY RAJDY 
W PRZYSZŁOŚCI?

– Trochę się martwię o rajdy w przyszło-
ści, jakoś nie widzę aut hybrydowych 
czy elektrycznych w tym sporcie śmiga-
jących po odcinkach specjalnych, może 
na torach wyścigowych tak, ale w raj-

dach... oraz to, że tak mało producen-
tów aut nie zdecydowało się wystawić 
swoich marek w rajdach.

SAMOCHÓD MARZEŃ?

– Samochód marzeń to Mitsubishi Lan-
cer Evo, a co do samochodu rajdowego, 
to mam Fiata 126p, którym raz wystar-
towałem w Rajdzie Barum, i myślę, czy 
by nim jeszcze nie wystartować. Chciał-
bym też posiadać Skodę Felicję Kit Car, 
która bardzo mi się spodobała, gdy jeź-
dziłem nią z Łukaszem Sztuką.

CZY OPRÓCZ SAMOCHODÓW 
I SZEROKO POJĘTEJ MOTORYZACJI 
MASZ JESZCZE JAKIEŚ INNE HOBBY, 
PODOBNO TAKŻE SKACZESZ 
NA NARTACH?

– Kiedyś, jak już wspomniałem, ska-
kałem na nartach, a moim dalszym 
sąsiadem był Piotrek Żyła. Do dziś 
mamy ze sobą kontakt. Kiedyś dopi-
sało mi szczęście i spotkałem Maćka 
Kota, który co roku startował w Me-
moriale Janusza Kuliga i Mariana Bu-
blewicza. Miałem wtedy okazję być 
parę razy pilotem Maćka i po wspól-
nych pogaduszkach oraz otrzymaniu 
od niego sprzętu w postaci butów, 
kombinezonów, kasku oraz nart po-
stanowiłem spróbować w formie za-
bawy wrócić na skocznię. Dość daleko 
to zaszło, bo w zawodach u naszych 
zachodnich sąsiadów byłem czwarty 
w swojej kategorii wiekowej. Po ja-

kimś czasie otrzymałem telefon 
od Łukasza Byśkiniewicza z propo-
zycją wspólnych startów w rajdach 
i na szczęście to mnie sprowadziło 
z powrotem na ziemię.

CO BYŚ ZMIENIŁ W SWOJEJ 
KARIERZE ZAWODOWEJ, GDYBYŚ 
MÓGŁ COFNĄĆ CZAS?

– Gdybym mógł cofnąć czas, to chciał-
bym uczyć się języków obcych, może 
wtedy moja przygoda z rajdami po-
toczyłaby się inaczej, mógłbym star-
tować poza granicami naszego kraju, 
np. w rajdach do ME lub MŚ, chociaż 
i tak miałem okazję wziąć udział w Mi-
strzostwach Świata w Nowej Zelandii 
czy Rajdzie Condroz w Belgi. Nie mniej 
jednak bardzo się cieszę, że trafiłem 
do takiego wspaniałego zespołu raj-
dowego, jakim jest TVN TURBO RALLY 
TEAM, zastępując nasze dobro na-
rodowe, wspaniałego człowieka, jak 
i wyśmienitego sportowca – Maćka Wi-
sławskiego.

ZBYSZEK CIEŚLAR TO…? – 
UZUPEŁNIJ W DWÓCH ZDANIACH

– Zbyszek Cieślar to prawie 50-letni, 
w miarę ruchliwy człowiek, który nie 
usiedzi na miejscu i ciągle musi być w 
ruchu.   
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CZY DOWNSIZING TO DOBRA 
DROGA W BUDOWIE SILNIKÓW?

Producenci silników samochodo-
wych prześcigają się w pomysłach 
na udoskonalenie swoich modeli. 

Nowoczesny silnik powinien ważyć mniej, 
być bardziej „eko”, ale jednocześnie 
mocniejszy, spalać mniej paliwa, mieć 
coraz lepsze parametry. Czy zmniejsza-
nie pojemności przy jednoczesnym wy-
silaniu w celu podniesienia wydajności 
(downsizing) to konieczność?

Dla jednych downsizing jest jednoznacz-
ny z zastępowaniem dużych silników ma-
łymi i wyposażaniem ich w turbosprę-
żarki w celu zapewnienia dużej mocy. 
Dla innych jest to synonim ekologicznej 
przemiany, jaka od kilku lat ma miejsce 
również w motoryzacji. Zarówno jedni, jak 
i drudzy mają trochę racji, jednak z punk-
tu widzenia inżynierii, mechaniki i teorii 
budowy maszyn – sprawa jest nieco bar-
dziej skomplikowana.

Istotą downsizingu silników jest zmniej-
szanie pojemności jednostki napędowej 
przy jednoczesnym zachowaniu po-
dobnych parametrów mocy i momentu 
obrotowego lub nawet znaczącego ich 
polepszenia. Tutaj pojawia się funkcja 
turbodoładowania. Istotnym elementem 
idei downsizingu silników jest element 
„eko” – czyli zmniejszenie zużycia paliwa.

ZMNIEJSZANIE POJEMNOŚCI 
SILNIKÓW SPALINOWYCH – TREND 
CZY KONIECZNOŚĆ?

Dlaczego producenci starają się zmniej-
szać silniki spalinowe? Odpowiedź 
wydaje się prosta. Duże jednostki na-
pędowe są drogie w utrzymaniu, palą 
dużo paliwa, mają mniejszą sprawność 
w stosunku do nowych – wysilonych. 
Poza tym nie są ekologiczne. Małe po-
jemności stały się modne kilka lat temu. 
Aktualnie ze względu na obowiązujące 
normy Unii Europejskiej czy też regulacje 
ubezpieczeniowe dot. OC silniki o ma-
łych pojemnościach są tańsze.

Obecnie w Europie przyjmuje się, że sil-
niki o pojemności do 1,5 litra to tzw. małe 

silniki. Są one najpopularniejsze wśród 
użytkowników nowych i kilkuletnich sa-
mochodów osobowych. Średnie pojem-
ności to przedział o wartościach od 1,6 
do 2,5 litra. Silniki duże to obecnie te 
powyżej 2,5 litra.

TURBODOŁADOWANIE MAŁYCH 
JEDNOSTEK – CZY TO MA SENS?

Z punktu widzenia mechaniki i fizyki sil-
nik o małej pojemności generuje mały 
moment obrotowy. Chcąc zachować 
parametry zbliżone lub nawet lepsze 
do starszych, dużych pojemnościowo 
konstrukcji, należy zastosować turbo-
sprężarkę.

Turbodoładowanie zapewni nam większą 
moc jednostki, niższe spalanie w średnim 
zakresie obrotów, a także zwiększy mo-
ment obrotowy. Nie zmniejszy się jednak 
spalanie w wysokim zakresie obrotów. 
Mniejsza będzie także trwałość bloku sil-
nika i jego elementów (tj. korbowodów, 
tłoków, głowicy). Nie mamy też co liczyć 
na większą żywotność silnika w porów-
naniu z silnikami bez turbodoładowania.

Istotnymi kwestiami, często pomijany-
mi w analizach dotyczących wydaj-
ności jednostek turbodoładowanych 
o małej pojemności, są tematy zwią-
zane z termiką jednostki napędowej. 
Silnik o mniejszej pojemności wymaga 
co prawda użycia mniejszej ilości cie-
czy chłodzącej, jednak wadą takiego 
rozwiązania jest wysoka temperatura 
panująca w silniku podczas jego pracy. 

Wpływa to niekorzystnie na jego ży-
wotność.

NOWOCZESNE SILNIKI VS. STARE 
KONSTRUKCJE

Współczesne silniki spalinowe charak-
teryzują się skomplikowanymi systema-
mi elektrotechnicznymi i elektronicznymi. 
Jednak w opinii wielu ekspertów to wła-
śnie elektronika jest synonimem nowo-
czesności jednostek napędowych.

– Nowoczesne silniki spalinowe naszpiko-
wane są elektroniką. Każdego roku wpro-
wadzamy do naszych katalogów kilkaset 
nowych referencji związanych z silnikami 
spalinowymi. Szeroki asortyment podze-
społów dostępnych w ofercie MaXgear 
to odpowiedź na potrzeby najbardziej 
wymagających klientów warsztatów, któ-
rzy potrzebują trwałych, niezawodnych 
części zamiennych w odpowiedniej rela-
cji jakości do ceny – Łukasz Skowronek, 
brand manager MaXgear.

Samochody z klasycznymi silnikami 
wolnossącymi (czyli bez zastosowa-
nia turbodoładowania), bez względu 
na pojemność, to pojazdy bez wątpie-
nia cięższe, ale za to mało lub prak-
tycznie wcale niewysilone. Są mniej 
podatne na awarie w przypadku 
prawidłowej eksploatacji. Takie silniki 
są trwalsze, a co za tym idzie, gwaran-
tują większą żywotność. Samochoda-
mi z takimi silnikami można przejechać 
zdecydowanie większą liczbę kilome-
trów. 
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NOWOŚĆ W OFERCIE QUARO – 
DRĄŻKI I KOŃCÓWKI DRĄŻKA 
KIEROWNICZEGO

Marka Quaro nieustannie posze-
rza swoją ofertę asortymen-
tową. Oprócz układu hamul-

cowego z tarczami wysokowęglowymi 
High Carbon i klockami Silver Ceramic, 
posiada w swojej ofercie elementy za-
wieszenia, takie jak łączniki stabilizato-
ra czy sworznie, a teraz przyszła pora 
na wprowadzenie części układu kierow-
niczego – drążków i końcówek drążka 
kierowniczego.
 
Końcówki drążka kierowniczego Quaro, 
podobnie jak sworznie, posiadają ela-
styczną osłonę odporną na częste zgi-
nanie i wibracje. Całe końcówki są po-
kryte warstwą cynkową, co gwarantuje 
odporność na korozję.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

 ¬ ulepszony materiał gwintu/trzpienia,
 ¬ wysokiej jakości gumowa osłona od-

porna na zasoloną wodę,
 ¬ wytrzymały trzpień kulowy o zwięk-

szonej nośności przy jednoczesnym 
zniwelowaniu luzu,

 ¬ wzmocnione siedzisko sworznia 
o zredukowanym tarciu.

 
Drążki kierownicze Quaro odpo-
wiadają za poprawne przeniesienie 
momentu skrętu kół, stąd ich jakość 
wykonania jest niezwykle istotna. 
W miejscu, w którym drążek kierow-
niczy łączy się z przekładnią, jego 
powierzchnia pokryta jest cynkową 
warstwą zapobiegającą korozji gwin-
tu, a wzmocniony przegub kulowy jest 
niezawodny nawet przy zwiększonych 
obciążeniach.

Oferta została poszerzona o ponad 100 
indeksów drążków kierowniczych i pra-
wie 250 końcówek drążka kierownicze-
go.
 
Wysoka jakość komponentów, z któ-
rych są produkowane części Qu-
aro, to gwarancja najwyższej jakości, 
a wnikliwa kontrola na poszczegól-
nych etapach procesu produkcyjnego 
potwierdza produkt premium, który 
zapewni nam bezpieczeństwo w każ-
dych warunkach. 
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MAXGEAR NIE ZWALNIA TEMPA 
ROZWOJU

Początki były trudne i zaczęły się 
od kilkunastu podstawowych pro-
duktów, m.in. pomp wspomaga-

nia czy pomp elektrycznych paliwa, 
po dwóch latach dołożyliśmy jedne 
z naszych flagowych produktów – klocki, 
tarcze i zaciski hamulcowe oraz amor-
tyzatory. To był przełom – był rok 2009, 
a oferta liczyła 5 tysięcy referencji. W ko-
lejnych latach wzbogaciła się o różne 
rodzaje filtrów czy elementy układu za-
wieszenia i nigdy nie było dość.

Początkiem roku 2020 marka MaXge-
ar liczyła prawie 30 000 pozycji w ka-
talogu i wczesną wiosną wprowadziła 
pneumatyczne układy zawieszenia, 
które były odpowiedzią na potrzeby 
współczesnego rynku.

Końcem ubiegłego roku wprowadzili-
śmy filtry kabinowe Silver Carbon, zesta-
wy osłon przegubów, przewody układu 
chłodzenia, zbiorniki wyrównawcze, korki 

i króćce oraz podzespoły układu klimaty-
zacji: sprzęgło kompresora, cewkę sprzę-
gła kompresora i przewody klimatyzacji.

FILTRY KABINOWE SILVER CARBON

Zgodnie z panującymi trendami rynko-
wymi w ofercie MaXgear pojawiła się 
nowa linia filtrów kabinowych z jonami 

srebra SILVER CARBON. Są to filtry naj-
nowszej generacji składające się z czte-
rech warstw, z których ostatnia jest war-
stwą funkcjonalną z jonami srebra. Filtry 
tego typu posiadają własności anty-
smogowe, antygrzybiczne, antybakte-
ryjne, antyalergiczne oraz antyzapacho-
we – ze względu na obecność węgla 
aktywnego. Filtry Silver Carbon są od-

Marka MaXgear istnieje na rynku już 15 lat, od 2006 roku rozwija się nieustannie, nie 
tylko poszerzając ofertę, ale także wprowadzając udoskonalenia istniejących już części 
czy nowe rozwiązania konstrukcyjne.
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powiednikami innych tego typu filtrów 
znanych producentów, ale przewagą fil-
trów MaXgear jest bardzo szeroka ofer-
ta, która obejmuje ponad 150 referencji, 
oraz wyjątkowo przystępna cena. Wśród 
zastosowań są bardzo popularne mo-
dele oraz auta najnowsze, ekskluzywne, 
a także mniej typowe, np. Mercedes kla-
sa S W222 czy Tesla model S.

ZESTAW OSŁON PRZEGUBÓW

Osłona przegubu to podstawowy ele-
ment każdego układu napędowego. 
Jej główna rola polega na ochronie 
przegubu, który jest istotnym i dość 
kosztowym elementem. Do usterek 
dochodzi przede wszystkim na skutek 
niskich temperatur, ale także podczas 
uszkodzeń mechanicznych, stąd tak 
ważna jest ich jakość. MaXgear posta-
wił na materiał wysokiej jakości i wni-
kliwą kontrolę gotowego produktu. Te 
cechy gwarantują nie tylko odporność 
na czynniki atmosferyczne, ale także 
znacznie wydłużają elastyczność osłon 
podczas jazdy, nawet w bardzo trud-
nych warunkach.

PRZEWODY UKŁADÓW 
CHŁODZENIA

Bez sprawnego układu chłodzenia nie 
ma jazdy samochodem. To dzięki nie-
mu temperatura silnika utrzymywana 
jest na optymalnym poziomie. Podob-
nie działają również układy chłodze-
nia innych zespołów, np. olejowego. 
Przewody układów chłodzenia mają 
za zadanie doprowadzanie płynu chło-
dzącego do schłodzenia elementu, 
a także odprowadzanie ciepła poprzez 
płyn do chłodnicy i wymiennika ciepła. 
Ich nienaganna praca zapewnia bez-
pieczne i bezawaryjne funkcjonowanie 
pojazdu. Każdy wyciek płynu może do-
prowadzić do poważnej awarii i unie-
możliwić dalszą jazdę — stąd wybierając 
przewody gumowe warto inwestować 
w produkty o wysokiej jakości, które 
będą odporne nie tylko na zużycie me-
chaniczne, ale także na zmienne wa-
runki atmosferyczne.

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE, 
KRÓĆCE I KORKI

Zbiornik wyrównawczy przyjmuje 
nadmiar płynu chłodzącego i reguluje 
ciśnienie w układzie chłodzenia silni-
ka. Dzięki niemu możliwe jest zapew-
nianie minimalnego wzrostu ciśnienia 

podczas rozszerzania się płynu chło-
dzącego pod wpływem temperatury, 
zmniejszanie wahań ciśnienia płynu 
chłodzącego i wydajniejsza ochro-
na układu chłodzenia silnika przed 
naprężeniami. Korki – jako elementy 
uzupełniające zbiornik wyrównaw-
czy – są także do nabycia oddziel-
nie. Wyprodukowane z odpowiednią 
starannością gwarantują szczelność 
zbiornika na długi czas. Wysokiej ja-
kości króćce zapewniają pewność po-
łączeń wszystkich elementów układu. 
Wszystkie elementy wyprodukowane 
są z odpowiedniej jakości plastiku, 
przez co ich jakość jest porównywal-
na do wyposażenia OE, zapewniając 
najwyższą odporność termiczną i wy-
soką trwałość na uszkodzenia me-
chaniczne.

SPRZĘGŁA KOMPRESORA ORAZ 
CEWKI SPRZĘGŁA KOMPRESORA

Sprzęgło kompresora jest odpowie-
dzialne za prawidłową i zrównoważoną 
pracę kompresora klimatyzacji. Powo-
duje uruchamianie i wyłączanie kom-
presora w odpowiednich momentach 
cyklu pracy klimatyzacji. Składa się 
z cewki (elektromagnesu), koła paso-
wego oraz tarczy sprzęgłowej zwanej 
tarczą napędową. Z chwilą włączenia 
klimatyzacji przez cewkę elektroma-
gnetyczną przepływa prąd. Wytworzo-
ne pole magnetyczne przyciąga tarczę 

sprzęgłową do koła pasowego, które 
przenosi napęd do kompresora klima-
tyzacji.

PRZEWODY KLIMATYZACJI

Przewody do klimatyzacji samocho-
dowej to jeden z najczęstszych po-
wodów awarii całego systemu. Każda, 
nawet niewielka nieszczelność prze-
wodu, zniszczone końcówki lub uszko-
dzone złączki prowadzą do spadku 
wydajności całego układu. Pęknięty 
przewód powoduje wyciek czynnika 
chłodniczego oraz oleju mineralnego 
smarującego sprężarkę. Choć w ta-
kiej sytuacji klimatyzacja jest w sta-
nie pracować nadal, to jej spraw-
ność sukcesywnie spada, a kompresor 
klimatyzacji traci stopniowo swoje 
smarowanie, co może doprowadzić 
do jego zatarcia i narazić użytkowni-
ka na duże koszty. Przewody układu 
klimatyzacji ulegają rozszczelnieniu 
na skutek typowej eksploatacji lub 
podczas kolizji drogowej czy niefa-
chowej obsługi serwisowej. Wszystkie 
produkty MaXgear są produktami no-
wymi (nie są poddawane regeneracji) 
oraz posiadają w zestawie wszystkie 
potrzebne uszczelnienia.   



Ponad 20 000 produktów w ofercie

Katalog on-line dostępny 24/7

Lider w branży alternatorów i rozruszników

29 lat doświadczeniaMade in EU
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Linia zawieszeń FAG Steering & Su-
spension jest dostępna na rynku już 
od jakiegoś czasu. Wraz z wprowa-

dzeniem nowej oferty chcieliśmy zrobić 
test wytrzymałości naszych zestawów 
i sprawdzić, jak sobie poradzą na pol-
skich drogach. Rok temu zamontowaliśmy 
w samochodzie Volkswagen B5 Passat 
bardzo popularny na naszych drogach 
zestaw przedniego zawieszenia wielo-
wahaczowego o nr 823 0002 30, któ-
ry to zawiera wszystkie elementy tego 
dość skomplikowanego układu: waha-
cze poprzeczne, łączniki stabilizatora, 
końcówki drążka kierowniczego oraz 
wszystkie śruby montażowe, regulacyj-
ne i nakrętki.

Fot. 1.  Volkswagen Passat i jego zawieszenie

MONTAŻ

Podczas montażu pamiętaliśmy 
o dwóch bardzo istotnych sprawach 
dotyczących tego typu zwieszenia, 
tj.: krzywa zbieżności oraz odpowied-
nie ustawienie golenia amortyzatora 
na wahaczu nośnym poprzecznym dol-
nym.

Fot. 2. Elementy składowe zestawu zawieszenia 
823 0002 30

W tym rozwiązaniu zbieżność bardzo 
mocno zależy od ugięcia zawieszenia. 
Dlatego jej regulację należy wykonać 
po uniesieniu nadwozia i rozprzężeniu 
zawieszenia z użyciem narzędzi dedy-
kowanych.

Jeżeli wymienialiśmy amortyzatory lub 
sprężyny, to obowiązkowym punktem 
jest ustawienie amortyzatora pod kątem 
11o do kierunku jazdy. Brak odpowiedniej 
regulacji spowoduje przyśpieszone ro-
zerwanie tulei mocującej amortyzator 
w wahaczu dolnym poprzecznym.

Fot. 3.  Regulacja zbieżności i ustawienia końcówki 
drążka kierowniczego w zwrotnicy

W tym rozwiązaniu zbieżność bardzo 
mocno zależy od ugięcia zawieszenia. 
Dlatego jej regulację należy wykonać 
po uniesieniu nadwozia i rozprzężeniu 
zawieszenia z użyciem narzędzi dedy-
kowanych.

Fot. 4. Ustawienie amortyzatora. A=11o

KONTROLA ZAWIESZENIA

Po roku czasu sprawdziliśmy ogól-
ny stan zawieszenia pod kątem luzów 
i uszkodzeń. Samochód w tym cza-
sie przejechał nieco ponad 15 tys. km, 
co jest średnim wynikiem w naszym kra-
ju, a zwieszenie nie wykazywało żad-
nych usterek.

Fot. 5. Tuleja mocująca goleń amortyzatora w sta-
nie idealnym dzięki właściwym ustawieniom. Brak 
luzów na sworzniu wahacza 

Samochód prowadził się neutralnie, 
a zawieszenie nie wydawało żadnych 
stuków, zdając test pozytywnie. Za rok 
sprawdzimy ponownie, jak się zmieni-
ło i opiszemy to w drugiej części naszej 
relacji.   

Więcej praktycznych informacji dostęp-
nych jest na portalu dla mechaników: 

WWW.REPXPERT.PL oraz na stronie 
WWW.SCHAEFFLER.PL

Kacper Zabłocki

PRAKTYKA WARSZTATOWA
ZAWIESZENIA FAG. TEST 
WYTRZYMAŁOŚCI CZ. 1



Od ponad 130 lat dostarczamy unikalne rozwiązania dla podwozi stawiając
bezkompromisowo na jakość. Nawet najdrobniejszy element naszych części 
i zestawów naprawczych jest projektowany i sprawdzany przez inżynierów Schae� ler 
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości. Każdy z nas podpisuje się 
pod tym swoim nazwiskiem.

Więcej informacji:
www.schae� ler.pl/a� ermarket

Obecni w każdym detalu
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Czy oświetlenie laserowe jest 
lepsze? Z pewnością tak, po-
nieważ według zapewnień 

BMW po włączeniu świateł drogo-
wych świetnie widoczny jest odcinek 
drogi o długości 600–700 metrów, 
co w przypadku tradycyjnego oświe-
tlenia było wynikiem niemożliwym. 
Zastosowanie tak mocnego światła 
miało swoje początki w sporcie, gdzie 
zawsze występuje zwiększone zapo-
trzebowanie na oświetlenie. Pierw-
szym sportowym pojazdem, w którym 
użyto lasera do oświetlania drogi, 
było Audi R18 e-tron Quatro przygo-
towane do wyścigu 24-godzinnego 
w Le Mans. Kolejnym samochodem 
wyposażonym w tę technologię jest 
koncepcyjny model Audi Sport Qu-
attro. Pojazd ten ma światła długie 
(drogowe) działające dzięki zastoso-
waniu technologii laserowej.

Audi A8 o oznaczeniu kodowym D5 zo-
stało wyposażone w wiele ciekawostek. 
My skupimy się na oświetleniu, ponie-
waż tu znajdziemy lasery oraz diody 
OLED. Niby nic nowego, jednak techni-
ka zostawia szerokie pole do manewru. 
Oświetlenie tego modelu Audi zostało 

stworzone przez firmę Hella. Jej inżynie-
rowie postanowili połączyć inteligentne 
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa 
z komfortem i efektowną iluminacją. Nie 
dziwi więc stosowanie powszechnych 
dziś opcji odprowadzania i doświetla-
nia drogi podczas wychodzenia z domu 
(tzw. Coming Home i Leaving Home).

LED Z LASEREM

Hella opracowała nie tylko przednie 
i tylne reflektory, ale też jest odpo-
wiedzialna za oświetlenie wnętrza 
przestrzeni pasażerskiej. Reflektory 
wykonane w technologii Matrix LED 
podczas jazdy zapewniają wyso-
ką skuteczność działania. Wszystko 
to przez matrycę składająca się z kil-
kudziesięciu sterowanych diod LED. 
Umieszczone są one w dwóch rzę-
dach, co umożliwia sterowanie świa-
tłem w przestrzeni przez minimalne 
pochylenie płaszczyzny ich montażu.

Jeszcze bardziej nowatorskie są tzw. 
długie światła. Wykonane w tech-
nologii laserowej załączają się au-
tomatycznie przy prędkości powy-
żej 70 km/h, o ile pojazd porusza się 
poza terenem zabudowanym. Pod-
czas pracy wiązka światła dopa-

OŚWIETLENIE
LASER POD MASKĄ

Podczas prezentacji BMW i8 okazało się, że samochód ten jest wyposażony 
w kolejną generację oświetlenia. I tak najnowszy krzyk mody, czyli światła LED, ledwo 
usadowiwszy się na dobre w samochodach, są odsuwane na dalszy plan przez 
technologię laserową.

Fot. 1. Przekrój reflektora matrycowego LED ze światłem laserowym stosowanego w Audi A8

Fot. 2. Oświetlenie matrycowe pozwala na wyłączenie niektórych obszarów przed autem z oświetlania, co 
chroni przed oślepianiem kierowców i pieszych
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sowuje się do charakterystyki drogi 
i poprawia oświetlenie na zakrętach.

OD STRONY TECHNICZNEJ

Oświetlenie laserowe ma inną barwę 
niż to, które jest generowane przez zna-
ne nam halogeny, ksenony czy światła 
LED. Promień stosowanego w oświetle-
niu lasera ma kolor niebieski, który musi 
zostać ocieplony, co oznacza, że jego 
widmo barwowe należy przesunąć 
w kierunku widma emitowanego przez 
oświetlenie żarowe. Dzięki temu zabie-
gowi oświetlane przedmioty mają cie-
płą barwę, która jest mniej męcząca dla 
oczu.

Podstawowym problemem związanym 
z oświetleniem laserowym lub wysoko 
wydajnym oświetleniem LED jest moc 
światła. Jest to efekt pożądany przez 
konstruktorów, jednak musi być on re-
gulowany, aby nie stanowić zagrożenia 
dla współużytkowników drogi. Stero-
wanie aktywnym systemem oświetlenia 
wymaga stosowania radarów określa-
jących prędkość ruchu innych użytkow-
ników drogi, ich położenie i gabaryty. 
Konieczne są także kamery przetwarza-
jące obraz, aby system mógł rozpozna-
wać różne obiekty na drodze i dopaso-
wywać do nich sposób oświetlenia.

Przy takiej ilości światła emitowanego 
przez przednie reflektory konieczne jest 
jego kontrolowanie, ponieważ w przy-
padku odbicia od znaku drogowego, 
który jest odblaskowy, istnieje możliwość 
oślepienia kierowcy samochodu. Aby 
temu zapobiec, nad siłą światła czuwa 
kontroler elektroniczny, dopasowujący 
moc oświetlenia do przedmiotów znaj-
dujących się w jego zasięgu. Gdy ka-
mera kontrolera zauważy obiekty w polu 
widzenia, automatycznie zmniejsza moc 
lasera, aby ograniczyć odbicie promieni 
światła. Ten sam system przesuwa snop 
światła lub wyłącza reflektory, aby nie 
oślepiały kierowcy przed nami.

W pojazdach systemy sterowania świa-
tłami są zazwyczaj zintegrowane z inny-
mi systemami wspomagającymi kierow-
cę podczas jazdy w nocy. Przykładem 
takiej integracji jest system nazywany 
„high-beam assistant” (asystent świa-
teł drogowych). Kontroluje on reflektory 
w taki sposób, żeby strumień światła 
kończył się przed wykrytymi pojazdami. 
W ten sposób zasięg strumienia świa-
tła wytwarzanego przez lampy główne 

może być sterowany i zmieniany w spo-
sób płynny i ciągły w zakresie od 65 m 
dla świateł mijania aż do 300 m dla 
świateł drogowych. Kiedy droga jest 
pusta, system automatycznie włącza 
maksymalny zasięg oświetlenia, ale je-
śli kamera wykryje innych użytkowników 
drogi w odległości do 800 m, zasięg 
lamp w ciągu milisekund zostaje odpo-
wiednio dostosowany. System aktywuje 
się powyżej prędkości 55 km/h.

Reflektor laserowy zbudowany jest 
w taki sposób, że w jego tylnej części 
znajduje się zestaw laserów emitujący 
wiązki światła. Wiązki te są kierowa-
ne do lustra zmieniającego ich bieg. 
Po odbiciu od lustra wiązki – skupione 
w jedną – trafiają na płytkę fosforu, któ-
ry dzięki swoim właściwościom zmienia 
barwę światła na cieplejszą. Po przej-
ściu przez płytkę promień światła jest 
rozpraszany, a następnie kierowany 
na odbłyśnik w reflektorze, który rzutuje 
światło bezpośrednio na drogę.

NIE TYLKO LASERY

Aktualnie światła wykonane w tech-
nologii LED weszły już „pod strzechy” 
i są dostępne w samochodach w prak-
tycznie każdym segmencie. I tak lampy 
z oświetleniem segmentowym LED skła-
dającym się z maksymalnie 29 źródeł 
światła są dziś dostępne w segmencie 
A. W segmencie C i D w tym roku do-
minują lampy z elementami świetlnymi 
w liczbie od 30 do 200 (Mercedes klasy 
E ma 82 punkty świetlne w jednej lam-
pie – Fot. 5.). Do tego segmentu w 2022 
roku planowane jest wprowadzenie 
lamp posiadających ponad 1000 ele-
mentów świetlnych, a do roku 2023 
ta technologia lamp ma wejść do seg-

mentu C, czyli do samochodów średniej 
klasy. Co oznacza taka liczba źródeł 
światła w jednej lampie? Otóż na pew-
no jest to duże wyzwanie pod wzglę-
dem chłodzenia. Jeśli chodzi o wielkość, 
inżynierowie już sobie z tym poradzili, 
natomiast ciągle rosnąca moc powo-
duje, że diody generują więcej ciepła 
i konsumują więcej energii niż żarówki 
halogenowe.

Fot. 3. Promień z diody laserowej emitowany jest na fosforową płytkę, dzięki której nabiera odpowiedniej 
barwy. Dalej odbijany jest od pakietu mikrozwierciadeł i trafia do soczewek, dzięki którym propagowany 
jest przed samochodem

Reflektory wykorzystujące lasery 
zajmują o 75% przestrzeni mniej niż 
inne, dając przy tym dziesięć razy 
więcej światła. Według danych 
BMW pobierają 10 watów energii 
i emitują światło o natężeniu 340 
luksów. Diody potrzebują cztery 
razy więcej energii, aby dać świa-
tło 200 luksów. BMW wykorzystuje 
niebieski laser produkcji OSRAM 
Optosemiconductors. Pojedynczy 
reflektor ma trzy takie lasery (każ-
dy wielkości baterii AA), których 
promienie padają na płytkę fos-
foru o średnicy 0,4 mm. Zmienia 
ona długość fali na światło białe 
i rozprasza promień, który następ-
nie pada na odbłyśnik ostatecznie 
kształtujący snop światła.

Przekrój reflektora laserowego. Po prawej 
stronie widoczny jest zespół laserów, których 
wiązka jest skupiana na płytce fosforowej. 
Po przejściu przez nią światło jest rozpraszane 
i trafia na odbłyśnik w reflektorze.
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SŁÓW KILKA O PRĄDZIE I CIEPLE

Skutecznym sposobem na zwiększe-
nie ilości światła przed samochodem 
jest zwiększenie mocy jego źródła. 
W przypadku żarówek halogenowych 
nie ma problemu ze zwiększeniem 
ich mocy, a co za tym idzie – zasię-
gu świateł. Problem powstaje jednak 
w przewodach zasilających i na sty-
kach przewodów oraz w samych ele-
mentach włączających światła. Żarów-
ka halogenowa o mocy 55 W pobiera 
prąd o natężeniu 4,6 A. W przypadku 
dwóch żarówek natężenie prądu pod-
waja się i wynosi już prawie 10 A. Taka 
wartość prądu zasilającego stanowi 
już wyzwanie dla urządzeń włącza-
jących (włączników) oraz dla styków 
w kostce żarówki. W przypadku zwięk-
szenia mocy żarówki do 90–110 watów 
(na rynku jakiś czas temu pojawiały się 
takie niehomologowane egzemplarze) 
natężenie pobieranego przez nią prą-
du zwiększa się dwukrotnie, co oznacza, 
że przez bezpiecznik świateł przednich 
płynie prąd o natężeniu 20 A. W takiej 
sytuacji dochodzi do niebezpiecznego 
nagrzewania się styków w kostce na-
kładanej na żarówkę, co przy dłuższym 
użytkowaniu świateł doprowadza do jej 
stopienia lub nawet spalenia. Dodatko-
wym niebezpieczeństwem jest obciąże-
nie termiczne samego odbłyśnika, który 
w takich przypadkach ciemnieje lub za-
czyna się łuszczyć.

Wzrost mocy świateł wykonanych w tech-
nologii LED przedstawiono na Fot. 6. Jak 
widać, adaptacyjne światła mijania 
wykonane w technologii 2 × 19 i 3 × 20 
punktów świetlnych pobierają już więcej 
prądu niż standardowe reflektory wypo-
sażone w żarówkę H7.

OLED Z TYŁU?

Tutaj mamy do czynienia z rozwiąza-
niem nowatorskim. Ze względu na trwa-
łość technologia OLED nie zadomo-
wiła się w samochodach na długo. Ale 
w Audi A8 Hella zrobiła światła tylne. 
Pierwszym takim rozwiązaniem w pro-
dukcji seryjnej były jednak światła 
w BMW M4 GTS.   

Maciej Blum

Fot. 4. Tylne światła wykonane w technologii OLED stosowane w nowym Audi A8

Fot. 5. Moduł LED Mercedesa klasy E posiada 82 źródła światła umiejscowione w trzech rzędach

Fot. 6. Moc źródeł światła w zależności od ich wykonania
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#NRF OE PASUJE DO

#34004
1K1819015/1K1819015C/1K1819015D

1K1819015E/1K1819015F
VOLKSWAGEN Golf 

10/2003-11/2008

#34005

6Q1819015/6Q1819015B/6Q1819015C/6Q1819015E
6Q1819015G/6Q1819015H/6Q1819015J

6Q1820015/6Q1820015C/6Q1820015E/6Q1820015G
6Q1820015H/6R1819015/6R1819015A

VW Polo 
11/2001-07/2007

#34031
6001547691/272269U01A/27226A105/27226AX205
7701060014/7701062225/7701062226/7701067982

7701209802

RENAULT Clio 06/2005-
12/2014

#34050
13335074/1845115/1845116/1845132

55702446/55702447/77364952
OPEL/VAUXHALL Corsa 

07/2006-08/2014

#34066 1J1819021/1J1819021A/1J1819021B/1J1819021C
VOLKSWAGEN Polo 

07/1995-10/2001

#34091
4L1820021/4L1820021A/4L1820021B/7L0820021L

7L0820021M/7L0820021Q/95557234201
VOLKSWAGEN Touareg 

2.5 01/03-05/10

T H E  A R T  O F  C O O L I N G  >
NOWOŚĆ!DMUCHAWY WYPOSAŻONE W 
EASY FIT  

✓

✓

✓

EASY FIT - Duchawy NRF wyposażone w przewód elektryczny i wtyczkę.

Zmniejsza wskaźnik gwarancji o 80%.

Łatwy i szybki montaż.
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Nowe filtry kabinowe FILTER+ z jo-
nami srebra o działaniu antybak-
teryjnym, antyalergicznym i an-

tysmogowym sprawiają, że powietrze 
w samochodzie jest czystsze, a pasa-
żerowie mogą podróżować w komforto-
wych warunkach. Lepsza koncentracja 
kierowcy oraz wyeliminowanie problemu 
parowania szyb zwiększa również bez-
pieczeństwo na drodze.

W sezonie jesienno-zimowym pro-
blemy zdrowotne związane ze smo-
giem i alergiami są dużo częstsze. 
Alergeny i pył w powietrzu są obecne 
stale, ale w pewnych okresach roku 
ich stężenie jest szczególnie wysokie. 
Jakość powietrza pogarsza się w se-
zonie grzewczym – w najgorszych 
przypadkach normatywne poziomy 
stężenia pyłu są przekroczone kilku-
krotnie.

Duże stężenie pyłu ma o wiele bardziej 
negatywny wpływ na osoby cierpiące 
na alergie lub astmę. Według statystyk 
na choroby alergiczne cierpi już ponad 
15 mln Polaków, a od 12 do 16 proc. Po-
laków choruje na astmę.

W powietrzu obecne są również inne za-
nieczyszczenia, np. pozostałości po nie-
zupełnie spalonym paliwie, czyli węglo-
wodory, tlenki azotu, tlenek węgla oraz 
cząstki stałe. Spośród tych ostatnich 
za jedne z bardziej szkodliwych uważa 
się PM 2,5, wchodzące w skład smogu, 
stanowiące pył zawieszony. Cząstki stałe 
2,5 µm są tak małe, że przenikają przez 
płuca do krwi.

Dlatego Bosch wprowadził do oferty filtry 
kabinowe FILTER+ o działaniu antybak-
teryjnym, antyalergicznym i antysmo-
gowym. Kluczową rolę pełnią w nim ultra 
cienkie mikrowłókna oraz dodatek srebra.

FILTR SERII FILTER+ TWORZĄ 4 
WARSTWY:

 ¬ antybakteryjna – zawiera jony 
srebra, zatrzymuje i unieszkodliwia 
wszelkie bakterie;

 ¬ węgla aktywnego – pochłania 
nieprzyjemne zapachy i zatrzymuje 
szkodliwe gazy;

 ¬ mikrowłóknina – niezwykle cienkie 
włókna zatrzymują do 99% czą-
stek stałych PM 2,5 μm tworzących 
smog, a także pyłki i alergeny;

 ¬ włóknina nośna – zapewnia wytrzy-
małość filtra.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
FILTRÓW FILTER+:

 ¬ ochrona przed reakcjami alergicz-
nymi,

 ¬ ochrona przed pyłem, pyłkami, bak-
teriami, smogiem,

 ¬ neutralizacja nieprzyjemnych zapa-
chów,

 ¬ zapobieganie parowaniu szyb,
 ¬ ochrona wentylatora klimatyzacji.   

NOWE FILTRY KABINOWE 
BOSCH FILTER+

Warto wiedzieć: 
Filtr kabinowy należy 

wymieniać przy 
serwisowaniu klimatyzacji 

raz w roku lub 
co 15 000 km 
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Produkowany do 2012 roku w Pol-
sce Fiat Panda II to jeden z po-
pularniejszych samochodów 

na rynku wtórnym. Małe, ale pięcio-
drzwiowe nadwozie, praktyczne i ta-
nie w eksploatacji – to powoduje, 
że nadal jest duży popyt na ten mo-
del na rynku wtórnym. W niniejszym 
artykule eksperci z Continental Con-
tiTech PTG postarają się przepro-
wadzić Państwa przez prawidłowy 
demontaż i montaż wszystkich kom-
ponentów układu rozrządu przy uży-
ciu zestawu paska rozrządu z pompą 
wody CT999WP1, by usługa wymiany 
całego układu w silniku 188.A4.000 
nie pociągała za sobą kosztownych 
reklamacji oraz odbywała się tylko 
w terminach ściśle do tego przewi-
dzianych.

WAŻNE: PRAWIDŁOWA 
WYMIANA ROZRZĄDU POWINNA 
OBEJMOWAĆ WSZYSTKIE 
KOMPONENTY WSPÓŁPRACUJĄCE 
Z PASKIEM ROZRZĄDU, TJ. 
ROLKI NAPINAJĄCE, ROLKI 
PROWADZĄCE, POMPĘ WODY 
ORAZ WSZYSTKIE POZOSTAŁE 
ELEMENTY PRZEWIDZIANE PRZEZ 
PRODUCENTA POJAZDU (ŚRUBY, 
NAKRĘTKI, USZCZELNIACZE).

Producent zaleca wymianę paska roz-
rządu zgodnie z numerem organiza-
cyjnym 10489 co 120 000 km lub przed 
upływem 10 lat.

CZAS WYMIANY WYNOSI 1,6 GODZ.

Porada: Pasek wielorowkowy powinien 
być wymieniony w tym samym czasie 
co pasek rozrządu. Aby uniknąć uszko-
dzeń i ponoszenia niepotrzebnych kosz-
tów, odradza się ponowny montaż już 
raz zdemontowanego paska.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ WYMAGA 
ZASTOSOWANIA NASTĘPUJĄCYCH 
NARZĘDZI SPECJALNYCH:

 ¬ klucz do napinania z ContiTech Tool 
Box V02/4,

 ¬ przyrząd do badania napięcia pa-
ska ContiTech BTT Hz.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

 ¬ Zidentyfikować pojazd przy użyciu 
kodu silnika. Montowane były dwa 
różne typy silników. Cechą wyróż-
niającą jest osłona korka wlewu ole-
ju. Są osłony okrągłe i kwadratowe. 
W niniejszym artykule opisano silnik 
z kwadratowym korkiem wlewu oleju 
(Fot. 1.).

Fot. 1

 ¬ Odłączyć akumulator pojazdu. Nie 
obracać wału korbowego lub wałka 
rozrządu, gdy pasek rozrządu został 
ściągnięty. Obracać silnik w normal-
nym kierunku obrotów (w prawo), 
o ile nie podano inaczej. Obracać 
silnik TYLKO kołem zębatym wału 
korbowego, a nie innymi kołami zę-
batymi. Czynności sprawdzające 
i regulacyjne przeprowadzać tylko, 
gdy silnik jest zimny. Nie dopusz-
czać paska do kontaktu z materia-
łami szkodliwymi, takimi jak olej sil-
nikowy lub ciecz chłodząca. Należy 
przestrzegać wszystkich momentów 
dokręcenia określonych przez pro-
ducenta pojazdu.

UWAGA: PRZED ODŁĄCZENIEM 
AKUMULATORA ZAPISAĆ LUB 
ZAPAMIĘTAĆ KOD RADIA.

ZDEMONTOWAĆ:

 ¬ układ paska pomocniczego, pra-
we przednie koło i nadkole, górną 
i dolną osłonę rozrządu i koło paso-
we wału korbowego. Zabezpieczyć 
i podeprzeć silnik. Zdemontować 

FIAT PANDA II
WYMIANA ROZRZĄDU

Fot. 17

Rok modelowy 2004, silnik 1,2 l 44 kW, do numeru silnika 2533528, kod silnika 188.A4.000 
przy użyciu zestawu paska rozrządu z pompą wody CT999WP1.
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podporę silnika, a następnie wy-
kręcić śruby mocujące wspornika 
podpory silnika (Fot. 2.). Spuścić płyn 
chłodzący.

Fot. 2

DEMONTAŻ – PASEK ROZRZĄDU:

 ¬ Ustawić znaki odniesienia w położe-
nie GMP 1 cylindra.

 ¬ Znacznik (wycięcie) na kole wałka 
rozrządu znajdujący się w położeniu 
ok. godz. 9:00 musi się zrównać z na-
cięciem w głowicy cylindrów (Fot. 3.).

Fot. 3

 ¬ Sprawdzić położenie wału korbowego. 
Znacznik wału korbowego (wycięcie) 
musi się zgadzać ze znacznikiem (wy-
cięcie) na obudowie silnika będącym 
w położeniu ok. godz. 9:00 (Fot. 4.).

Fot. 4

 ¬ Poluzować nakrętkę rolki napinającej 
i zwolnić naprężenie paska rozrządu.

 ¬ Zdjąć pasek rozrządu.

MONTAŻ – PASEK ROZRZĄDU

 ¬ Dokładnie oczyścić kołnierz uszczel-
niający pompy wody na bloku silni-
ka i usunąć wszystkie ślady starego 
uszczelniacza. Zamontować nowe 
elementy z zestawu paska rozrządu. 
Oszczędnie stosować uszczelnie-
nie na rowku kołnierza pompy wody 
(Fot. 5., 6.). 

Fot. 5

Fot. 6

 ¬ Po zamontowaniu pompy wody 
(10 Nm) odczekać co najmniej go-
dzinę przed napełnieniem płynem 
chłodzącym i założeniem paska roz-
rządu (czas wulkanizacji kleju). Jeśli ten 
czas wulkanizacji nie będzie przestrze-
gany, później mogą pojawić się wycie-
ki na powierzchni uszczelnienia pompy 
wody! Sprawdzić pozostałe elementy, 
takie jak koło zębate wałka rozrządu 
i koło zębate wału korbowego pod ką-
tem uszkodzeń.

 ¬ Wyrównać pasek rozrządu do koła 
zębatego wałka rozrządu – po-
przeczna linia na pasku rozrządu 
ze znacznikami rozrządu w pozycji 
ok. godz. 9:00 (nacięcie na głowicy 
cylindrów i nacięcie na kole zęba-
tym wałka rozrządu). Zamontować 
pasek na pompę wody, koło zębate 
wału korbowego i rolkę napinającą 
w kierunku obrotów silnika (Fot. 7., 8.). 
Strzałka wskazuje kierunek obrotów 
(Fot. 9.). Należy upewnić się, czy pa-
sek rozrządu nie jest zagięty w czasie 
montażu! Pasek rozrządu musi być 
napięty pomiędzy kołami zębatymi!

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

 ¬ Wstępnie napiąć pasek rozrządu 
za pomocą rolki napinającej. W tym 
celu należy włożyć klucz napinający 
do rolki napinającej, przekręcić rolką 
napinającą w lewo i napiąć pasek 
do momentu uzyskania 7 Nm (Fot. 10.) 
lub ok. 250 Hz. Ustawić głowicę po-
miarową BTT Hz we właściwej pozy-
cji ok. 1-2 cm nad paskiem rozrządu. 
Mierzyć napięcie paska rozrządu 
(Fot. 11.) przy użyciu tylko jednego 
mikrofonu głowicy pomiarowej – nie 
obydwóch. W przeciwnym razie od-
czyt nie zostanie dokonany (Fot. 12.). 
Dokręcić nakrętkę rolki napinającej. 
Obrócić wał korbowy dwukrotnie 
i ponownie ustawić GMP 1 cylindra.

Fot. 10
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Fot. 11

Fot. 12

 ¬ Używać testera napięcia pasków 
BTT Hz jako narzędzia pomocni-
czego podczas napinania paska 
rozrządu. Określić odpowiednie 
położenie i prawidłowe ustawienie 
napięcia, korzystając z książki dołą-
czonej do BTT Hz. Odkręcić nakrętkę 
rolki napinającej, włożyć klucz napi-
nający do rolki napinającej i ustawić 
pozycję głowicy BTT Hz w prawidło-
wym położeniu ok. 1-2 cm nad pa-
skiem rozrządu. Wprowadź pasek 
rozrządu w oscylację przy głowicy 
pomiarowej, naciskając na niego 
(jak strunę od gitary). Sprawdzić 
odczyt częstotliwości Hertza na wy-
świetlaczu BTT Hz. Należy wykonać 
2 pomiary zgodnie z powyższą pro-
cedurą (Fot. 13.), a następnie dodać 
ich wartości (Fot. 14., 15.). Suma musi 
wynosić 160-210 Hz. Jeśli odczyt nie 

jest prawidłowy, obrócić rolkę na-
pinającą w lewo, aż do otrzymania 
na wyświetlaczu odpowiedniej war-
tości napięcia.

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

 ¬ Po odczycie prawidłowej wartości 
napięcia dokręcić nakrętkę rolki na-
pinającej. Wykonać 2 obroty silnika 
zgodnie z kierunkiem obrotów.

 ¬ Ustawić znaki odniesienia w położe-
nie GMP 1 cylindra. Wykonać usta-
wienie jak w punktach 2 i 3 proce-
dury „Demontaż” (powyżej). Znacznik 
(wycięcie) na kole wałka rozrządu 
znajdujący się w położeniu ok. godz. 
9:00 musi się zrównać z nacięciem 
w głowicy cylindrów (Fot. 3.). Spraw-
dzić położenie wału korbowego. 
Znacznik wału korbowego (wycięcie) 
musi się zgadzać ze znacznikiem 
(wycięcie) na obudowie silnika bę-
dącym w położeniu ok. godz. 9:00 
(Fot. 4., 16.).

Fot. 16

 ¬ Sprawdzić ponownie napięcie 
paska rozrządu. Suma 2 odczy-
tów musi wynosić 160-210 Hz. Jeśli 
odczyt nie jest prawidłowy, ob-
rócić rolkę napinającą w lewo, aż 
do otrzymania na wyświetlaczu 
odpowiedniej wartości napięcia.

 ¬ Dokręcić nakrętkę rolki napinają-
cej.

 ¬ Montaż pozostałych elementów 
przeprowadzić w kolejności od-
wrotnej do demontażu. Momenty 
dokręcenia mocowania silnika:
 ¬ M10 x 1,25 = 60 Nm, 
 ¬ M8 x 1,25 = 22 Nm.

 ¬ Zapisać wymianę oryginalne-
go paska rozrządu Continental 
na dostarczonej naklejce i umie-
ścić ją w komorze silnika (Fot. 17.).

Następnie uruchomić silnik lub wykonać 
jazdę próbną.   
 

Program Testowania Akumulatorów VARTA® umożliwia wykrywanie wadliwych 
akumulatorów, zanim zaczną sprawiać problemy kierowcom oraz pomaga zdobyć 
zaufanie klientów. Przyłącz się do Programu Testowania Akumulatorów 
i zostań ekspertem.

®

PROGRAM TESTOWANIA 
AKUMULATORÓW 
VARTA

Pewny start to akumulator 





Program Testowania Akumulatorów VARTA® umożliwia wykrywanie wadliwych 
akumulatorów, zanim zaczną sprawiać problemy kierowcom oraz pomaga zdobyć 
zaufanie klientów. Przyłącz się do Programu Testowania Akumulatorów 
i zostań ekspertem.

®

PROGRAM TESTOWANIA 
AKUMULATORÓW 
VARTA

Pewny start to akumulator 
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UKŁAD ZAPŁONOWY W SILNIKU 
BENZYNOWYM

Układ zapłonowy w silniku benzyno-
wym to podstawowy zespół odpo-
wiedzialny za prawidłowe spalanie 
mieszanki paliwowo-powietrznej. W 
aktualnie produkowanych samocho-
dach składa się on z cewki zapło-
nowej, kabli oraz świec. Ewentualnie 
cewki mogą być montowane bezpo-
średnio na świecach – ten układ nie 
ma przewodów. W starszych mode-
lach samochodów dodatkowo znaj-
dowały się kopułki i palce rozdziela-
cza odpowiedzialne za podanie iskry 
na prawidłowy cylinder. Aktualnie 
cewki sterowane są elektronicznie.

Dzisiaj skupimy się na przewodach 
zapłonowych. Ich zadaniem jest prze-
syłanie energii elektrycznej z cewki 
do świec. Objawy ich uszkodzenia to 
nierówna praca silnika, wzrost zużycia 

paliwa czy problemy z płynnym przy-
spieszeniem. Najczęstsza usterka to 
przebicia widoczne po podniesieniu 
maski. Iskra, zamiast trafiać na świe-
ce, przeskakuje na blok lub kolektor 
dolotowy. Brak iskry w odpowiednim 
momencie może powodować nie-
kontrolowane wystrzały mieszanki. W 
takim przypadku konieczna jest wy-
miana całej wiązki przewodów. Nie 
praktykuje się wymiany pojedynczych 
kabli, ponieważ ulegają one zużyciu 
w podobnym stopniu, więc w niedłu-
gim czasie objaw mógłby ponowić 
się na pozostawionych przewodach. 
Taki stan rzeczy jest niebezpieczny 
dla cewki zapłonowej i świec, gdyż 
przebicia mogą doprowadzić do ich 
uszkodzenia.

Przewody zapłonowe z czasem mogą 
mieć mikropęknięcia. Takie uszko-
dzenie nie powoduje przebić, jednak 
podczas dużej wilgotności powietrza 

(mgła, deszcz) mogą pojawić się pro-
blemy z rozruchem. Objaw ustaje po 
rozgrzaniu silnika i odparowaniu wil-
goci z przewodów.

Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany 
przewodów w Waszym samochodzie, 
warto zainwestować w produkt dobrej 
jakości. Za najlepsze uznawane są te, w 
których izolacja jest silikonowa. Jest ona 
odporna na skrajne zmiany temperatur 
oraz środki chemiczne. 

ŚWIECE ZAPŁONOWE

Świeca zapłonowa jest ostatnim ele-
mentem układu zapłonowego. Jej za-
daniem jest doprowadzenie do wybu-
chu mieszanki paliwowo-powietrznej w 
cylindrze. Od ich prawidłowego dzia-
łania zależny jest rozruch, praca silnika 
oraz zużycie paliwa. W przeważającej 
większości silników występuje jedna 
świeca na każdy cylinder, jednak jest 

PORADY MOTORYZACYJNE
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kilka modeli silników z dwoma świecami 
(druga jest dopalająca). 

Rozróżniamy trzy rodzaje świec za-
płonowych: standardowe, platyno-
we i irydowe. Dwie ostatnie cha-
rakteryzują się dłuższym okresem 
pomiędzy wymianami, sięgającym 
nawet 120 000 km. Przy doborze 
świec należy kierować się katalogiem 
danego producenta bądź też nume-
rem oryginału OE. Tylko prawidłowo 
dobrana świeca daje nam gwarancję 
dobrej pracy silnika.

Standardowe świece zapłonowe po-
siadają jedną elektrodę, a te wyż-
szej jakości posiadają do czterech. 
Wieloelektrodowe świece mają więk-
szą trwałość oraz zapewniają lepsze 
dopalanie mieszanki paliwowo-po-
wietrznej, dzięki czemu do atmosfery 
przedostaje się mniejsza ilość tlenku 
węgla.

W motocyklach i samochodach 
starego typu nowa świeca przed 
montażem wymagała ustawienia 
odpowiedniej przerwy pomiędzy 
elektrodami. Dziś nie ma już takiej 
potrzeby, ponieważ świece fabrycznie 
mają ustawioną przerwę.

Często zdarza się, że świece zapieka-
ją się w głowicy. Jeżeli przy wykręca-
niu poczujemy duży opór, warto zalać 
je jakimś preparatem i odstawić na 
noc.  Zerwanie się świecy przy de-

montażu generuje bardzo duże kosz-
ty naprawy.

Jeżeli wymieniacie świece w swoim sa-
mochodzie, pamiętajcie, aby stosować 
świece wysokiej jakości, będzie się to 
przekładało na poprawną pracę silnika.

CEWKI

W samochodach produkowanych do lat 
90. ubiegłego wieku znajdowały się tzw. 
cewki kielichowe, których nazwa pocho-
dzi od ich kształtu. Prąd wytworzony po-
przez tę cewkę podawany był na kopuł-
kę rozdzielacza zapłonu, a znajdujący 
się w niej palec, napędzany przez wałek 
rozrządu, przekazywał napięcie na po-
szczególne cylindry. Konstrukcja tego 
mechanizmu była bardzo prosta, lecz 
z czasem ulegała zużyciu i często przy 
naprawach układu zapłonowego ko-
nieczna była wymiana zestawu kopułki 
z palcem. Ponadto aparat zapłonowy 
wymagał okresowej regulacji. Procedura 
taka polega na tym, aby ustawić palec 
rozdzielacza do pozycji pokrywającej 
się z cechą na aparacie zapłonowym w 
momencie, kiedy pierwszy tłok znajduje 
się u samej góry. Poprawne ustawienie 
zapłonu jest gwarancją prawidłowego 
spalania mieszanki.

Zupełnie inaczej wygląda to w samo-
chodach produkowany od lat 90. Apa-
rat zapłonowy został wyeliminowany, 
więc nie ma konieczności ręcznego 
ustawiania zapłonu. Wszystkim zarzą-

dza sterownik silnika, pobierając infor-
mację o aktualnym położeniu tłoków 
z czujników położenia wałka rozrządu 
oraz wału korbowego. Są to elementy 
ściśle ze sobą współpracujące, a awa-
ria któregoś z nich uniemożliwia prawi-
dłową pracę silnika. 

Rozróżniamy tutaj dwa rodzaje ce-
wek. Pierwsze to cewki blokowe. Mo-
cowane są zazwyczaj z boku silnika, 
a wytwarzane w nich napięcie po-
dawane jest na świece poprzez ka-
ble zapłonowe. Drugi rodzaj to cewki 
świecowe, czyli małe cewki montowa-
ne bezpośrednio na świecach. Wy-
stępują też w formie modułowej, czyli 
jest to zespół kilku cewek. Ten drugi 
rodzaj wyklucza konieczność zasto-
sowania przewodów wysokiego na-
pięcia, ponieważ prąd jest bezpo-
średnio podawany na świece.

Przy wyborze odpowiedniej cew-
ki każdorazowo należy kierować się 
katalogiem doborowym części, gdyż 
wizualne podobieństwo i możliwość 
montażu części nie dają gwarancji 
prawidłowego doboru.

Podobnie jak w przypadku kabli i 
świec, warto korzystać z produktów 
dobrej jakości, gdyż jest to gwaran-
cja prawidłowego działania całego 
układu.   

Łukasz Kurek
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GÓRNE ZESTAWY MONTAŻOWE

Zdecydowana większość samocho-
dów poruszających się po europejskich 
drogach wyposażona jest w kolumny 
MacPhersona. Dla prawidłowej pracy 
kolumny amortyzatora niezbędne jest 
zastosowanie łożyska (górnego zestawu 
montażowego), aby zapewnić jej wła-
ściwy obrót wokół własnej osi podczas 
skrętu. Dla właściwego działania łoży-
ska i zagwarantowania komfortu oraz 
bezpieczeństwa w trakcie jazdy, produ-
cenci pojazdów określają odpowiednie 
momenty dokręcania, które należy za-
chować podczas dokręcania nakrętki 
trzpienia tłoczyska.

Na przykład moment dokręcania przy 
montażu kolumny amortyzatora dla 

różnych modeli Audi A3 i Golf VI wynosi 
35 Nm. W przypadku Renault Twingo 
II jest to 62 Nm, w Mini Cooper D 64 
Nm, a w Insignii Sport Tourer 70 Nm. 
Dlatego zawsze zaleca się spraw-
dzenie instrukcji producenta dla każ-
dego pojazdu przed przystąpieniem 
do prac naprawczych (montażu).

Jeśli do dokręcenia górnej nakrętki 
użyje się klucza udarowego zamiast 
klucza dynamometrycznego wraz 
z dedykowanymi kluczami przezna-
czonymi do montażu amortyzato-
rów, ryzykuje się nie tylko zniszczenie 
gwintu, ale także przeciążenie łoży-
ska, co może skutkować jego przed-
wczesnym zużyciem. Ponadto możliwe 
jest, że nakrętka zostanie przykręco-
na zbyt lekko, co może powodować 
obracanie tłoczyska w amortyzato-
rze. Jest on wówczas przymocowany 
nieodpowiednio, co stanowi nie tylko 
problem z komfortem, ale stwarza 
ogromne niebezpieczeństwo w trak-
cie jazdy!

KYB zaleca wymianę górnych zestawów 
montażowych przy każdej wymianie 
amortyzatora.

CZY WŁAŚCIWY MOMENT 
DOKRĘCANIA MOŻNA UZYSKAĆ 
BEZ STOSOWANIA ODPOWIEDNICH 
NARZĘDZI?

Często słyszymy, że dobry mechanik 
potrafi zastosować właściwy moment 
dokręcania, ponieważ ma w rękach od-
powiednie wyczucie. Niestety, nikt nie 
jest w stanie zastosować właściwego 
momentu dokręcania bez użycia spe-
cjalistycznego narzędzia. Niezbędne 
w takiej sytuacji jest zastosowanie klu-
cza dynamometrycznego lub klucza 
dynamometrycznego kątowego. Me-
chanicy powinni zadbać o prawidło-
we ustawienie momentu dokręcania, 
ponadto klucz dynamometryczny musi 
być odpowiednio trzymany w strefie 
uchwytu, aby nie zafałszować wyników 
pomiaru. Wreszcie po pierwszym zwol-
nieniu (kliknięciu) klucza dynamome-

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE 
UKŁADU ZAWIESZENIA
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trycznego śruba nie powinna być dalej 
obciążana, inaczej mówiąc – wystarczy 
jedno kliknięcie zwalniające.

Bezpłatny dostęp do informacji tech-
nicznych w tym również związanych 
z wyborem właściwych momentów 
dokręcania amortyzatora w obsługi-
wanych pojazdach z wykorzystaniem 
odpowiednich danych pochodzących 
od producentów samochodów zapew-
nia aplikacja KYB Suspension Solutions 
App. Można ją pobrać za pośrednic-
twem App Store i Google Play.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PONOWNIE 
NAKRĘTKI SAMOKONTRUJĄCEJ

Innym punktem, który często jest po-
mijany przy wymianie amortyzatorów, 
są nakrętki mocujące. Nawet jeśli wy-
dają się niepozorne, coraz częściej sto-
suje się tutaj nakrętki samokontrujące, 
których w żadnym wypadku nie wolno 
używać ponownie.

Wynika to z tego, że wewnętrzna 
wkładka nakrętki jest lekko rozciąga-
na po dokręceniu właściwym momen-
tem, a zatem osiąga trwałe napięcie 
wstępne, które zabezpiecza połącze-
nie śrubowe. Ponowne wykorzystanie 
i dokręcenie takiej nakrętki naraża 
ją na naprężenie przekraczające gra-
nicę plastyczności i może spowodo-
wać jej niekontrolowane odkręcenie – 
niekoniecznie bezpośrednio podczas 
montażu, ale przede wszystkim pod-
czas pracy amortyzatora w trakcie 
jazdy na drodze.

Jeśli w opakowaniu z nowymi amorty-
zatorami znajduje się ulotka informują-
ca o odpowiednim momencie dokręca-
nia i właściwym kącie obrotu, mechanik 
powinien to uwzględnić i sprawdzić, czy 
w opakowaniu amortyzatora znajdują 
się nowe nakrętki. Jeśli są w zestawie 
wraz z amortyzatorem, należy użyć ich 
podczas montażu.

DLACZEGO PRAWIDŁOWY MONTAŻ 
JEST TAK WAŻNY?

Nowoczesne amortyzatory są kompo-
nentami o wysokiej wydajności. Tło-
czysko wykonuje od 1500 do 2500 cykli 
pracy na odcinku jednego kilometra 
i przyspiesza do 14 kilometrów na go-
dzinę. Ciśnienie wewnątrz cylindra robo-
czego wynosi do 50 barów, a tempera-
tura wewnątrz może osiągać do 120°C. 

Aby uzyskać pożądaną skuteczność 
tłumienia w tym środowisku, wiele para-
metrów musi być poprawnych, na przy-
kład skok tłoka, lepkość i ilość oleju/
gazu w cylindrze, a także technologia 
i sprawność zaworów. Na tę interakcję 
mogą mieć wpływ błędy montażu.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE 
NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI 
MONTAŻU?

Błędy montażowe mogą powodować 
pogorszenie stabilności podczas jaz-
dy oraz gorsze trzymanie się pojazdu 
na drodze, wydłużenie drogi hamowa-
nia, a także wpływać na przedwcze-
sne wyeksploatowanie amortyzatorów 
z powodu zwiększonego obciążenia. 
Dlatego dla komfortu oraz bezpie-
czeństwa jazdy konieczne jest sto-

sowanie najwyższej jakości kompo-
nentów od dostawców OE takich jak 
KYB, wykonywanie prac naprawczych 
z użyciem odpowiednich narzędzi oraz 
przestrzeganie instrukcji montażowych 
zalecanych przez producenta pojaz-
du, aby uniknąć błędów montażo-
wych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony in-
ternetowej www.kyb-europe.com, aby 
uzyskać informacje na temat aplikacji 
KYB, móc obejrzeć filmy instruktażowe 
dotyczące montażu amortyzatorów 
dla konkretnego modelu pojazdu lub 
zapoznać się z sugestiami przydat-
nych narzędzi do montażu elementów 
zawieszenia.   

www.kyb-europe.com 
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Samochód ma za zadanie prze-
wieźć osoby i towary dzięki 
zmianie ruchu posuwisto-zwrot-

nego tłoków silnika na ruch obrotowy 
wału korbowego. Obrotowy ruch wału 
przekazywany jest do skrzyni biegów, 
z której trafia na koła. Tak po krótce 
można scharakteryzować działanie 
samochodu. Niby proste, ale w prak-
tyce realizacja tego założenia okazuje 
się wielką sztuką. Każdy z mechani-
zmów w pojeździe musi być dobrany 
do zadań, do których został stworzo-
ny samochód. Obok jednostki napę-
dowej, układu zawieszenia i układu 
h a m u l c o w e g o , 
ważną rolę 

w pojeździe spełnia układ przenie-
sienia napędu. Układ ten różni się 
pod względem budowy w zależności 
od przeznaczenia samochodu oraz 
konstrukcji.

Najważniejszym, a jednocześnie naj-
bardziej skomplikowanym elemen-
tem układu przeniesienia napędu 
jest skrzynia biegów. Przez wielu spe-
cjalistów uważana jest za element 
dużo bardziej skomplikowany niż sil-
nik. Układy napędowe rozwijają się 
wraz z rozwojem samochodów. Co-
raz częściej nowe samochody wy-
jeżdżają z fabryk wyposażone w au-
tomatyczne skrzynie biegów. Wielu 
użytkowników doceniło zalety tego 
rozwiązania. Jazda w korkach jest 
dużo przyjemniejsza, gdy nie trzeba 
cały czas sięgać do drążka zmiany 

biegów. Dzisiejsze skrzynie auto-
matyczne to nowoczesne 

rozwiązania, które 
często wyposa-

żone są w 7 lub 8 przełożeń. Krokiem 
milowym w budowie skrzyń automa-
tycznych było zastosowanie dwóch 
sprzęgieł, które pozwalają na ultra-
szybką zmianę przełożeń. Coraz czę-
ściej w samochodach klasy wyższej 
nie ma możliwości zamówienia skrzyni 
manualnej, a w samochodach nasta-
wionych na sport skrzynie manualne 
to wyposażanie dodatkowe, za które 
trzeba zapłacić. Skrzynie biegów, za-
równo automatyczne, jak i manualne, 
wymagają serwisowania w postaci 
wymiany oleju. W skrzyniach automa-
tycznych wymianie podlega również 
filtr, który filtruje olej przekładniowy. 

Układ przeniesienia napędu to nie 
tylko skrzynia biegów, ale również 
półosie, przeguby oraz wały. Każ-
dy z tych elementów spełnia bardzo 
ważną funkcję. Istotną kwestią jest 
także kontrola elementów gumowych, 
takich jak osłony. Zazwyczaj w sa-
mochodach przy kołach stosuje się 
przeguby homokinetyczne, czyli prze-
guby, które mogą przenosić moment 
obrotowy pod różnymi kątami. Aby nie 
doszło do zatarcia elementów współ-
pracujących, na przegubie znajdują 
się osłony, w których wnętrzu znajdu-
je się smar. Uszkodzenie osłony wiąże 
się z brakiem smaru, a w rezultacie 
zatarciem przegubu. Awaria przegu-
bu skutecznie unieruchamia samo-
chód.

Podczas eksploatacji bardzo ważne 
jest, aby sprawdzać stan elementów 
gumowych, których awaria może po-
ciągać za sobą dużo poważniejsze 
konsekwencje. Nie powinno lekcewa-
żyć się również szumów dochodzą-
cych z okolic skrzyni biegów. Wszyst-
kie „dziwne” czy nietypowe dźwięki 
mogą wskazywać na zużycie podze-
społów układu napędowego:

 ¬ głośne stukanie przy skręconych 
kołach najczęściej informuje o zu-
żytym przegubie przy kole,

 ¬ drgania podczas jazdy mogą po-
chodzić z półosi.

Elementy układu napędowego są rów-
nie ważne, jak silnik i hamulce.   
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PRZENIESIENIA NAPĘDU



Retrofity OSRAM LEDriving® – to produkty, które zastępują różnego typu tradycyjne żarówki.
W ofercie znajdziemy zarówno lampy LED do reflektorów głównych, oznaczane kodami HL i FL,
jak i diodowe zamienniki żarówek sygnalizacyjnych – SL.

Wszystkie retrofity rodzin LEDriving® HL i FL (do świateł 
mijania, drogowych i przeciwmgłowych) charakteryzują się 
chłodnobiałą barwą światła (do 6000 K), wyjątkową jas-
nością i bardzo długą trwałością – LEDriving® HL
do 5 000 h pracy, LEDriving® FL – do 2 500 h.

Większa niż w przypadku klasycznych żarówek ilość świat-
ła kierowana na drogę pozwala dostrzec wcześniej znaki 
czy przeszkody i z wyprzedzeniem na nie zareagować,
a optymalna dystrybucja światła zapobiega efektowi
oślepiania kierowców jadących z przeciwka.

LEDriving® HL zostały zaprojektowane do optymalnego 
oświetlenia odległego obszaru przed pojazdem. Zapewniają 
właściwy i bezpieczny rozsył światła z doświetleniem prawej 
strony i pobocza oraz prawidłową linią odcięcia.
Kompaktowe wymiary retrofitów pozwalają zamontować je 
w niemal każdym pojeździe.

LEDriving® HL (zamienniki żarówek H4, H7, HB4 i H11) 
można stosować zarówno w samochodach osobowych, 
w których nominalne napięcie w instalacji elektrycznej wy-
nosi 12 V, jak i ciężarowych, gdzie napięcie jest dwukrotnie 
wyższe. 

Zamienniki LED halogenów w reflektorach
głównych i światłach przeciwmgłowych

To, czy dana lampa będzie na pewno pasować do reflekto-
ra można sprawdzić na dwa sposoby – skanując kod QR
z opakowania lub odwiedzając stronę:
www.osram.com/ledcheck.
Na wyświetlonej liście trzeba odnaleźć posiadane auto. 
Przy każdym modelu znajduje się opis, czy dany retrofit 
pasuje bez problemu (plug&play), wymaga dodatkowych 
akcesoriów czy też nie jest kompatybilny z reflektorem.

Perfekcyjna modernizacja LED
Retrofity marki OSRAM

www.osram.pl/am

LEDriving® HL Standardowy halogen



Czekając na zmiany w przepisach
Mimo, iż LEDy posiadają wiele zalet, to wciąż nie powstały 
jeszcze normy homologacyjne, które by umożliwiały stoso-
wanie ich na zewnątrz pojazdu. Najlepszym dowodem na 
to, że retrofity LED marki OSRAM są wysokiej jakości i za-
pewniają odpowiedni rozsył światła jest fakt, że najnowszy 
produkt, jako pierwszy tego typu został właśnie dopuszczo-
ny do użytku w Niemczech.

Retrofty zostały przetestowane przechodząc rygorystycz-
ne procedury testowe TÜV Süd i zyskując aprobatę niemie-
ckiego KBA (Federalny Urząd Transportu Samochodowego). 
Dzięki temu można je legalnie montować w światłach mijania
w niektórych modelach samochodów, wyposażonych fa-
brycznie w żarówki H7.

Firma OSRAM wprowadziła też ostatnio kilka konstrukcyj-
nych modyfikacji do niektórych produktów linii SL. Między 
innymi w retrofitach zastępujących żarówki W16W strumień 
świetlny białej lampy jest o blisko 22% wyższy w porów-
naniu z poprzednią generacją. Ulepszone retrofity P21W, 
PY21W, W21/5W posiadają teraz podwójną polaryzację, 
co oznacza, że niezależnie od tego jak zostaną włożone do 
gniazda będą działać poprawnie.
Wszystkie produkty LEDriving® SL mają identyczne wymia-
ry jak żarówki, które zastępują i są objęte czteroletnią gwa-
rancją producenta. 

Zamienniki LED żarówek pomocniczych
OSRAM LEDriving® SL są dostępne w trzech kolorach – 
chłodnobiałym, pomarańczowym i czerwonym. Stosując 
właściwy kolor za barwnymi kloszami, czyli np. czerwo-
ny retrofit do tylnych świateł pozycyjnych można uzyskać 
znacznie lepsze parametry świetlne niż w przypadku bia-
łych diod. 

Wynika to z różnicy między światłem wytwarzanym przez 
LED, a tym generowanym przez tradycyjne źródło światła.
Dlatego firma OSRAM w swojej ofercie posiada retrofity o 
czerwonej i pomarańczowej barwie światła do zastosowań 
w kierunkowskazach, światłach tylnych i stopu.
Barwne wersje można stosować zarówno za kolorowym 
jak i przezroczystym kloszem.

LEDriving® FL (zamienniki żarówek H8/H11/H16/H10
i PSX24W) mają kompaktowe wymiary, takie jak żarówki, 
które zastępują, dlatego ich instalacja na zasadzie
plug & play jest możliwa w każdym pojeździe. 

LEDriving® FL są idealne do stosowania w oświetleniu
bliskim. Światło jest dobrze rozproszone przed pojazdem 
zapewniając idealne warunki podczas mgły.

LEDriving® HL

LEDriving® FL

Standardowy halogen

Standardowy halogen
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ILE KOSZTUJE 15 SEKUND 
NIEUWAGI…

W poprzednim wydaniu Auto 
Panoramy czytaliście pew-
nie tekst „Gumisia” o wy-

padku motocyklowym, o gościu, który 
został ściągnięty z motocykla przez 
nagle skręcający samochód i poła-
mał sobie rękę… Tak, to ja jestem tym 
gościem i teraz opowiem Wam, jak 
bardzo można skomplikować sobie 
życie przez kilka sekund nieuwagi.

Jak pamiętacie z tekstu Tomka, był 
to mój ostatni wyjazd kończący sezon. 
Mało zabrakło, a zakończyłbym tym 
wyjazdem życie. Odjazd z miejsca 
wypadku w karetce, a później osiem 
godzin spędzone w szpitalu w Nowym 
Targu to był dopiero początek moich 
problemów.

Na operację w Katowicach czeka-
łem tydzień, a że z powodu COVID-19 
szpital był całkowicie zamknięty 
i praktycznie pusty – był to najdłuższy 
tydzień w moim życiu. Ręka po ope-
racji, tytanowa płyta, 8 śrub, brak 
czucia w dłoni, 20-centymentrowe 
szycie i wypis do domu w szynie gip-
sowej od barku aż po palce – pomy-
ślałem, że teraz będzie już górki. Oj, 
jak bardzo się myliłem.

Pierwsze dni po operacji to tylko 
mocne lub mocniejsze środki prze-
ciwbólowe, żeby przetrwać. Ręka bez 
czucia, wciśnięta w gips, a w głowie 
pytanie „co dalej?”. Moje zaplanowa-
ne życie, pełne różnych aktywności, 
nagle postanowiło się zupełnie za-
trzymać. Na taki moment nie byłem 
psychicznie przygotowany i najbar-
dziej nie denerwowała mnie wcale 
ręka, której praktycznie nie czułem, ale 
fakt, że stałem się całkowicie zależny 
i nie mogłem normalnie funkcjono-
wać. To były bardzo trudne tygodnie 
dla mnie i zapłaciłem za nie bardzo 

wysoką cenę. Spędziłem je na rozmy-
ślaniu, co mogłem zrobić, żeby tego 
uniknąć, ale jedyna poprawna odpo-
wiedź to – zostać wtedy w domu.

Po sześciu tygodniach udało mi się 
pozbyć szyny, chociaż kość w żaden 
sposób nie chciała się zrastać. Ciu-
chy i kask do wyrzucenia, a moto-
cykl do mechanika. Tutaj zapraszam 
Was na mój kanał na YouTube – FAZA 
RHAZZA, gdzie w trzech częściach 
pokazaliśmy naprawę mojego MT-10.

Naprawa pochłonęła masę czasu 
i pieniędzy. Motocykl przeszedł cał-
kowitą odbudowę, przez co wyglą-
da teraz lepiej niż przed wypadkiem. 
Oczywiście naprawa wykonana przez 
największego specjalistę, jakiego 
znam, na częściach OEM Yamahy, 
stąd tak wysoki koszt naprawy, no ale 
jak to mówią „tanio robisz – robisz 
dwa razy”.

W międzyczasie, gdy motocykl był 
naprawiany, ja próbowałem wrócić 

Doskonałość dzięki 
doświadczeniu.
Pasja to coś, co wyróżnia prawdziwych mistrzów. 
Adam Małysz urodził się z wielkim talentem, który 
dzięki pracy przekuł w niesamowity sukces. 
W ZF Aftermarket również wiemy, jak ciężko trzeba 
pracować dążąc do perfekcji. Znamy też pracę 
mechaników i wiemy, ile wysiłku wkładają każdego 
dnia, aby być ekspertami w swoim fachu.
Dzięki doświadczeniu dążymy do doskonałości.  
Dla siebie i dla Was. W dbałości o bezpieczeństwo na 
drodze. #naturalbornmechanics #zawódmechanik 
#urodzonymechanik
Dowiedz się więcej: aftermarket.zf.com/malysz 
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do sprawności. Ręka praktycznie bez 
ruchomości, bez czucia na skórze, 
palce się ruszają, ale co z tego, kiedy 
nie można ich używać. Łącznie spę-
dziłem ponad 100 godzin na rehabili-
tacji i miałem około 20 wizyt u lekarzy 
ortopedów i neurologów. Dziś, pisząc 
ten tekst, mogę powiedzieć, że ręka 
jest sprawna w jakichś 70% – mogę 
jej w miarę normalnie używać. Oczy-
wiście o sezonie narciarskim w tym 
roku mogłem zapomnieć, a z uwa-
gi na śruby w przedramieniu o grze 
w siatkówkę będę mógł zapomnieć 
na kilka sezonów.

Oczywiście ten tekst to nie jest użala-
nie się nad sobą, bo z natury jestem 
człowiekiem, który tego nie robi. TEN 
TEKST TO PRZESTROGA dla wszystkich 
jeżdżących, że czasem rutyna i pew-
ność jakiegoś manewru może okazać 
się bardzo złudna. Bardzo długo my-
ślałem nad tym manewrem i momen-
tem uderzenia. Myślę, że praktycznie 
każdy czynny motocyklista jechałby 
dokładnie tą ścieżką, którą ja jecha-
łem, i ustawiłby się w ten sam sposób. 
Jeśli pojazd zaczyna manewr w lewo, 

to ustawiamy się przy jego prawym 
narożniku (tak jest poprawnie według 
przepisów i techniki jazdy). Popełni-
łem jeden błąd – założyłem, że kie-
rowca z lewym kierunkowskazem 
skręcający w lewo nie skręci w prawo. 
Muszę przyznać, że mnie zaskoczył, 
a ja po prostu już nie miałem czasu 
na reakcję. Pamiętajcie o tym, kiedy 
będziecie jeździć – nic, co dzieje się 
przed Wami, nie jest w 100% pewne 
i zawsze może wydarzyć się coś nie-
przewidzianego, na co powinniście 
być przygotowani!

Naprawa motocykla trwała prawie 
dwa miesiące. Koszt całkowity tego 
wypadku – naprawy motocykla ra-
zem z wymianą ciuchów, kosztami 
mandatu, holowania, mojego lecze-
nia – to lekko licząc 20 tysięcy zło-
tych.

Wszyscy dookoła mnie pytają, czy 
to koniec mojej przygody z moto-
cyklem. Bez wahania odpowiadam 
– oczywiście, że nie. To, co się stało, 
to był wypadek losowy, który mógł 
przydarzyć się każdemu – LEKCJA! 

Zapłaciłem za nią o wiele mniejszą 
cenę niż mógłbym zapłacić, dlatego 
kiedy o tym myślę, to mimo wszyst-
ko się uśmiecham! Czy to była dobra 
lekcja? Oczywiście, chociaż mogłem 
wtedy iść na wagary…

Pamiętajcie o tym, bo sezon się do-
piero zaczyna – NIGDY NIE BĄDŹCIE 
PEWNI, ŻE COŚ SIĘ STANIE. Ja 3 paź-
dziernika też byłem pewny. Podob-
ne sytuacje zdarzają się codziennie 
na drogach, gdzie motocykliści pa-
dają ofiarami wymuszeń pierwszeń-
stwa. Nie lepiej przyhamować i po-
czekać niż błędnie założyć, że ktoś 
się zatrzyma i że na 100% nas widzi? 
Myślę, że odpowiedź jest oczywista, 
bo nikt nie chciałby na nagrobku 
mieć napisu „zginął na motocyklu – 
bo miał pierwszeństwo”.

Oby w tym sezonie jeździło nas wię-
cej, a nie mniej – tego Wam i sobie 
życzę! Do zobaczenia na trasie!   

Bartłomiej Matłoka

Doskonałość dzięki 
doświadczeniu.
Pasja to coś, co wyróżnia prawdziwych mistrzów. 
Adam Małysz urodził się z wielkim talentem, który 
dzięki pracy przekuł w niesamowity sukces. 
W ZF Aftermarket również wiemy, jak ciężko trzeba 
pracować dążąc do perfekcji. Znamy też pracę 
mechaników i wiemy, ile wysiłku wkładają każdego 
dnia, aby być ekspertami w swoim fachu.
Dzięki doświadczeniu dążymy do doskonałości.  
Dla siebie i dla Was. W dbałości o bezpieczeństwo na 
drodze. #naturalbornmechanics #zawódmechanik 
#urodzonymechanik
Dowiedz się więcej: aftermarket.zf.com/malysz 
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PRZYGODY Z MOTOCYKLEM W TLE
ROZDZIAŁ 6

Końcówka lutego 2021 r. każdemu ko-
jarzy się inaczej. Mnie na przykład 
z tym, że znowu zapomniałem o uro-

dzinach swojej drugiej połówki. Dlate-
go naturalną koleją losu nie mogłem się 
cieszyć tym, że po siarczystych mrozach 
i zamieciach nagle na kilka dni wyszło 
piękne słońce, a termometry pokazywa-
ły +20 stopni C. Dla osoby, która nie jeź-
dzi motocyklem, trudno jest to zrozumieć. 
Wyobraźcie sobie zatem kilka miesięcy 
hibernacji, uśpienia, wyciszenia, aż w koń-
cu nadchodzi długo wyczekiwana chwi-
la, moment, na który przygotowywaliście 
się miesiącami. Stajecie przed najtrud-
niejszym wyzwaniem NOWEGO SEZONU! 
Możecie spróbować wcisnąć się w kom-
binezon po zimie. Każdej wiosny jest grupa 
motocyklistów, która ma ten sam problem 
i wysuwa ten sam wniosek – ubrania kur-
czą się same w szafie!

Trudno to sobie wyobrazić, ale nie to jest 
najtrudniejsze na początku sezonu. Naj-
pierw trzeba odprawić coroczny rytuał 
związany z przygotowaniem motocykla. 
Podpięcie akumulatora, sprawdzenie, czy 
w motocyklu nie ma wycieków, ewentu-
alne uzupełnienie płynów, kontrola opon, 
sprawdzenie napędu, czyli ewentualne 
naciągnięcie, czyszczenie, konserwacja 
oraz oczyszczenie motocykla. Większość 
ma swoją listę kontrolną, ale najbezpiecz-
niej sprawdzać od przodu motocykla 
ku tyłowi. Jeśli coś ominiemy, zemści się 
na pewno.

Jedno z Praw Murphy’ego idealnie opisuje, 
co może się stać, jak nie zadbasz o moto-
cykl. Jeśli nie sprawdzisz czegoś, bo nie-
świadomie zapomniałeś, będzie służyć 
dzielnie do następnego serwisu. Jeśli jed-

nak nie dobudziłeś się do końca z zimowe-
go snu albo po prostu oszalałeś i czegoś 
świadomie nie sprawdziłeś, to pierwszy 
wyjazd sezonu zapamiętasz na długie lata. 
Zamiast ogromnej dawki endorfin i uśmie-
chu na twarzy możesz liczyć na strzał ad-
renaliny i zimny pot na plecach. Pchanie 
motocykla poboczem ruchliwej trasy za-
pewnia wiele niezapomnianych doznań.

Motocykl sprawdzony, kombinezon zdą-
żył dopasować się do nowej pozimowej 
sylwetki. Jest teraz bardziej obcisły, więc 
pierwsze ruchy są mniej dynamiczne.
Pierwsze dni słońca i temperatura na po-

ziomie +20°C to szansa na przejażdżkę 
w większym gronie. To będzie krótka hi-
storia o trzech takich, co próbują w końcu 
wyjechać.

Trzy różne osobowości, trzy różne charak-
tery, trzy historie i jedno takie samo smutne 
zakończenie.

Pierwszy nie może rozpocząć sezonu, 
bo jego sprzęt jest na końcówce robót 
po efektownym dzwonie kończącym se-
zon 2020. Ale motocykl to rzecz nabyta. 
Z odpowiednimi umiejętnościami i wie-

dzą potwór będzie gotowy lada moment. 
Jednak właściciel potrzebuje nieco więcej 
czasu. Ale podobno nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa…

Drugi na pierwszy wyjazd też musi tro-
chę poczekać. Nic mu nie dolega, moto-
cykl przygotowany, ale składa w całość 
to, co zostało z motocykla pierwszego 
po zakończeniu sezonu 2020. Właściciel 
nawet starał się pomóc w odbudowie 
potwora, aby przyspieszyć trochę tempo 
prac, ale tylko jedna sprawna ręka i próba 
malowania wzoru na owiewce to ciekawe 
wyzwanie – teraz potwór straszy również 
wyglądem.

Trzeci (autor) jest z przygotowanym moto-
cyklem i odpowiednio już dopasowanym 
kombinezonem. Gotowy do drogi. Po roz-
mowie ze swoją lepsza połówką wspólnie 
dochodzą do wniosku, że jeszcze trochę 
poczeka na pierwszy wyjazd.

To, co ostatecznie zaważyło na decyzji, 
to zdrowy rozsądek. Na drogach nadal jest 
mnóstwo soli, która działa mało korzystnie 
na napęd, elementy gumowe albo alumi-
niowe motocykla. Godzina jazdy – ze dwie 
godziny czyszczenia. Niska temperatu-
ra asfaltu oraz duża ilość brudu, jaka jest 
na drodze po pierwszych roztopach, sku-
tecznie obniżają przyczepność opon.

Ponieważ nie chcę, jak ten pierwszy, ma-
lować owiewki jedną ręką ani odbudowy-
wać motocykla, jak u drugiego, postano-
wiłem jeszcze trochę poczekać… Jeszcze 
trochę i widzimy się w trasie!   

Tomasz „Gumiś” Dąbkowski

 
„Powodem, dla którego to 
robię, jest to, że jeśli zrobisz 

to źle, to cię zabije.
Jeśli uważasz, że to zbyt 

niebezpieczne, idź do 
domu, skrój trawnik i zo-

staw nas w spokoju”.

Guy Martin (Isle of Man TT) 
  Pierwsza mobilna aplikacja do zamawiania części Auto Partner!
  Dostęp do oferty Auto Partner z każdego miejsca na świecie.
  Wyszukuj części przez skaner kodów kreskowych.
  Intuicyjna obsługa.
  Szybkie wyszukiwanie części uniwersalnych, motocyklowych 
   i wyposażenia warsztatowego.

         KATALOG
    CZĘŚCI
POD RĘKĄ

 
„Jeśli jest jakiś gorszy 
moment, w którym coś 

może się nie udać – zdarzy 
się to właśnie wtedy”.

Jedno z Prawa Murphy’ego 



  Pierwsza mobilna aplikacja do zamawiania części Auto Partner!
  Dostęp do oferty Auto Partner z każdego miejsca na świecie.
  Wyszukuj części przez skaner kodów kreskowych.
  Intuicyjna obsługa.
  Szybkie wyszukiwanie części uniwersalnych, motocyklowych 
   i wyposażenia warsztatowego.

         KATALOG
    CZĘŚCI
POD RĘKĄ
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Z jednej strony pandemia wywoła-
na przez COVID-19 spowodowa-
ła, że rynek motoryzacyjny moc-

no wyhamował i dotyczy to głównie 
sprzedaży aut nowych. Z drugiej strony 
właśnie ze względów bezpieczeństwa 
kierowcy częściej poruszają się wszę-
dzie samochodem. Czy w tej sytuacji 
korzystna dla mechaników będzie spe-
cjalizacja warsztatowa?

Ze względu na charakter wykonywa-
nych usług serwisowych warsztaty ser-
wisowe możemy podzielić na autoryzo-
wane warsztaty poszczególnych marek 
lub sieci warsztatów oraz warsztaty nie-
zależne od producentów (głównie małe 
i średnie przedsiębiorstwa). Część z nich 
jest zrzeszona w ramach sieci serwiso-
wych.

Warsztaty możemy też podzielić ze wzglę-
du na rodzaj napraw – wyróżnić możemy 
tutaj głównie warsztaty świadczące wa-
chlarz usług związanych z:
 ¬ mechaniką ogólną (naprawa silni-

ków, układów napędowych, pod-
wozia),

 ¬ elektryką ogólną (naprawa instalacji 
elektrycznej, układu rozruchowego 
czy układów scalonych),

 ¬ naprawą nadwozia (blacharstwo, 
lakiernictwo, tapicerstwo, naprawa 
szyb samochodowych),

 ¬ naprawą układu jezdnego i/lub 
ogumienia,

 ¬ diagnostyką pojazdów mechanicz-
nych.

Temat konkretnej specjalizacji jest bar-
dzo rozległy i niejednoznaczny. W każ-
dym, coraz węższym zakresie napraw 
eksploatacyjnych, można znaleźć pole 
do dalszej specjalizacji.

Bez względu na to, czy warsztat świad-
czy szeroki zakres usług dla jednej mar-
ki, czy też realizuje naprawy wielu ma-

rek samochodów, wymaga ogromnych 
nakładów finansowych. Zakup specja-
listycznego sprzętu, szkolenia pracow-
ników, koszty prowadzenia działalności 
– to wszystko wpływa na efekt finalny 
w postaci jakości świadczonych usług, 
a także cenę, jaką na końcu musi za-
płacić klient.

Wybór między jedną marką a tzw. mul-
tibrandem uzależniony jest od wielu ze-
wnętrznych i wewnętrznych czynników. 
Kluczowy czynnik zewnętrzny to uwa-
runkowania lokalnego rynku, na którym 
działa warsztat, czyli zapotrzebowanie 
na jego usługi. Do czynników wewnętrz-
nych zaliczyć możemy liczbę pracowni-
ków, poziom ich wiedzy i umiejętności, 
ale także standard wyposażenia tech-
nicznego warsztatu na tle konkuren-
cji czy liczbę reklamacji. Oczywiście im 

bardziej wykwalifikowani pracownicy 
i lepiej wyposażony warsztat, tym lep-
sza jakość oferowanych usług i opinia 
firmy na lokalnym rynku oraz mniejsza 
liczba reklamacji.

– Współczesny rynek motoryzacyjny 
jest niezwykle wymagający. Trendy 
i oczekiwania klientów zmieniają się 
praktycznie z każdym sezonem. Pro-
wadzenie warsztatu samochodowego 
wymaga wielozadaniowości i stałego 
śledzenia rynku. Przykładowo obec-
nie, w warunkach post-Covid rośnie 
zapotrzebowanie na naprawy sa-
mochodów używanych – mówi Alek-
sander Ochęduszko, manager sieci 
MaXserwis. – Potrzebna jest szero-
ka wiedza ogólna, znajomość rynku, 
elastyczność w podejściu do klienta. 
Bycie specjalistą w konkretnej, nie-

CZY WARTO SPECJALIZOWAĆ 
SIĘ W NAPRAWACH POJAZDÓW 
OKREŚLONEJ MARKI?

Rynek usług naprawczych, serwisów, warsztatów niezależnych uzależniony jest 
od liczby pojazdów i natężenia ich eksploatacji. Na jego wielkość, dynamikę 
i zróżnicowanie ma wpływ rozwój technologiczny oraz aktualna sytuacja gospodarcza, 
która w ostatnim czasie nie była korzystna dla rynku motoryzacyjnego. 
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raz bardzo wąskiej dziedzinie, może 
być kluczową przewagą konkurencyj-
ną, ale także ograniczeniem. Wszyst-
ko zależy od otoczenia rynkowego, 
na którym działamy – dodaje mana-
ger sieci.

LEPIEJ POSTAWIĆ NA KONKRETNĄ 
MARKĘ SAMOCHODOWĄ CZY 
NA GRUPĘ POJAZDÓW?

Rozważając specjalizację w konkret-
nej marce samochodowej, należy 
przyjrzeć się dotychczasowemu wolu-
menowi napraw świadczonych przez 
warsztat dla klientów w określonym 
czasie. Przyjmuje się, że należy oce-
niać ostatnie 2-3 lata. Na rynku widać 
wyraźnie, że większość warsztatów, 
które postawiły na jedną konkretną 
markę, zdecydowało się na marki naj-
popularniejsze wśród polskich kierow-
ców. Nie oznacza to jednak, że zde-
cydowały się na konkretną, wąską 
specjalizację w obszarze naprawy 
czy wybranych podzespołów. Wów-
czas takie warsztaty nie byłyby w sta-
nie sprostać konkurencji dużych sieci. 
Zdecydowana większość warsztatów 
świadczy szeroki wachlarz usług dla 
pojazdów wielu marek. Taki model 
działania wymuszany jest przez rynek.

W przeważającej większości przy-
padków na specjalizację w konkretnej 
marce pojazdu decydują się właści-
ciele o stabilnej sytuacji finansowej, 
będący pasjonatami danej marki i jej 
modeli. Często są to byli specjaliści 
i inżynierowie, ludzie związani z mo-
torsportem oraz osoby, które praco-
wały w przeszłości w branży moto-
ryzacyjnej i zdobyły specjalistyczną 
wiedzę.

Ponadto w ostatnich latach do-
stęp do wielu informacji technicz-
nych dot. budowy i funkcjonowania 
poszczególnych układów, urządzeń 
i ich elementów jest dostępny w sie-
ci. Wychodząc z dodatkową wiedzą, 
osoby myślące o otwarciu własnego 
biznesu często wybierają otwarcie 
niezależnego warsztatu należącego 
do znanej sieci, co pomaga w szyb-
szym rozwoju biznesu oraz zapew-
nia stały dostęp do wiedzy i szkoleń. 
Takim przykładem jest sieć warszta-
tów MaXserwis. Sieć zapewnia spójny 
wizerunek, wspiera warsztat w wielu 
procesach, decyzjach, umożliwia za-
kup części z szerokiej oferty ogólno-

polskiego dystrybutora w atrakcyj-
nych cenach.

Obserwowana unifikacja części sa-
mochodowych oraz częsta fluktuacja 
pracowników warsztatów wpływają 
na poziom świadczonych usług. Jest 
to argument przemawiający za bar-
dziej kompleksową ofertą i specjali-
zacją w szerszej grupie pojazdów da-
nego producenta.

Innym rodzajem specjalizacji będzie 
pójście w tzw. głębszą niszę, czyli 
przykładowo skupienie się na świad-
czeniu usług naprawy tylko i wyłącz-
nie układów danej marki lub gru-
py pojazdów. Decyzja o wdrożeniu 
takiego modelu biznesowego dla 
warsztatu musi być poprzedzona do-
kładną analizą rynku oraz dotychczas 
świadczonych usług.

Na rynku odnaleźć możemy także 
warsztaty specjalizujące się w napra-
wach i renowacji pojazdów starszych 
niż dwudziestoletnie. W tym obszarze 
widoczna jest silna polaryzacja ryn-
ku. Podział na specjalizacje wg re-
gionu czy też kraju pochodzenia jest 
wyraźny. W Polsce dobrze prosperują 
warsztaty, które świadczą szeroki wa-
chlarz usług dla samochodów ame-
rykańskich, japońskich, a nawet tzw. 
JDM – Japan Domestic Cars, czyli 
samochodów, które w przeszłości nie 
były dostępne na europejskim ryn-
ku dealerskim, a były lub są obecnie 
sprowadzane z zagranicy. Dotyczy 
to tzw. youngtimerów i oldtimerów.

Współczesne samochody japoń-
skie, amerykańskie czy europejskie 
są w praktyce takimi tylko z nazwy. 
Procesy globalizacji i ujednolicenia 
produkcji spowodowały, że taka spe-
cjalizacja będzie ciekawym rozwiąza-
niem – naprawiając np. nowoczesne 
auta japońskie, warsztat równocze-
śnie ma stale do czynienia z techniką 
z kontynentu (np. Nissan).

Podsumowując: nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie o to, czy 
warto specjalizować się w napra-
wach pojazdów określonej marki. 
Każdy z właścicieli warsztatów musi 
odpowiedzieć sobie na nie sam. 
Najlepiej jest przeprowadzić w swo-
im otoczeniu biznesowym popular-
ną i dającą wymierne wyniki anali-
zę SWOT (mocne i słabe strony oraz 

szanse i zagrożenia dla naszego biz-
nesu). Warto dokładnie sprecyzować 
cele biznesowe, grupę docelową oraz 
zasięg geograficzny działalności.

Analizując współczesne trendy, rozwój 
rynku motoryzacyjnego i zachowania 
konsumentów możemy jednak wskazać 
najważniejsze plusy i minusy specjaliza-
cji warsztatów określonej marki.

 ¬ fachowa wiedza na temat bu-
dowy, eksploatacji, typowych 
usterek poszczególnych ele-
mentów budowy i wyposażenia 
pojazdu danej marki,

 ¬ łatwość diagnozowania poten-
cjalnego źródła awarii,

 ¬ rzetelność i realność oceny usterki,
 ¬ przewidywalność rzeczywistych 

kosztów naprawy usterki/usterek,
 ¬ większy realizm w ocenie długo-

ści trwania naprawy,
 ¬ trwałość i przewidywalność łań-

cucha dostaw, gwarancja sta-
łych cen dla klientów zaopa-
trujących się w części zamienne 
w hurtowniach motoryzacyjnych,

 ¬ w przypadku stabilnej sytuacji 
i płynności finansowej brak ko-
nieczności sięgania po dodatko-
we formy marketingu i promocji.

PLUSY SPECJALIZACJI 

 ¬ wysokie koszty działalności,
 ¬ wysokie koszty inwestycji w spe-

cjalistyczny sprzęt diagnostycz-
ny oraz licencje na oprogramo-
wanie komputerowe,

 ¬ konieczność stałego podnosze-
nia kwalifikacji personelu w wą-
skiej specjalizacji,

 ¬ obawa przed odejściem wy-
specjalizowanego pracownika 
do innej firmy,

 ¬ konieczność stałego monito-
rowania szerokiego rynku i re-
agowania na działania dużych 
graczy, mogące spowodować 
utratę klientów warsztatu tzw. 
jednej marki,

 ¬ aktywne poszukiwanie wąskiej 
grupy klientów danej marki 
i oferowanie usług dla używa-
nych przez nich pojazdów.

MINUSY SPECJALIZACJI 
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NAPRAWA AUTA MOŻE BYĆ 
PROSTSZA I TAŃSZA 

Oprócz niezawodnej jakości, pro-
dukty FEBEST znane są jako je-
dyna alternatywa dla drogich 

części OE. Najbardziej popularnymi 
częściami są poszczególne elementy 
zawieszenia oraz zestawy naprawcze, 
dzięki którym naprawa zawsze będzie 
bardziej ekonomiczna i szybsza dla 
właściciela samochodu.

Oferta FEBEST obejmuje części do układu 
zawieszenia, układu kierowniczego, sprzę-
gieł, hamulców, chłodzenia, wydechów, 
rozrządów, silników, układu napędowego 
oraz karoserii.

Firma FEBEST została założona w 2008 
roku we Frankfurcie nad Menem w Niem-
czech. Dziś grupa FEBEST prowadzi dzia-
łalność na całym świecie. Przedstawiciel-
stwo w Europie dostarcza części zamienne 
swoim partnerom w 33 krajach europej-
skich. 

Łożysko zwrotnicy (art. LM-30302) to ele-
ment zarówno zawieszenia, jak i układu 
kierowniczego, dlatego w jego przypadku 
powinny być stosowane najwyższe stan-
dardy dotyczące wykonania, materiałów 
i dokładności produkcji. Łożysko FEBEST 
jest produkowane zgodnie z tymi wyma-
ganiami.

W przypadku wymiany łożyska zwrotnicy 
ważne jest, aby nie zgnieść łożyska pod-

czas dokręcania śrub, aby zwrotnica ob-
racała się bez większych wysiłków. W celu 
wydłużenia żywotności należy oczyścić 
powierzchnię łożyska i użyć smaru.

Tuleja tylnego mechanizmu różnicowego 
(art. SZAB-049) należy do układu przenie-
sienia napędu, dlatego część ta została 
skonstruowana w taki sposób, aby wytrzy-
mywać duże obciążenia spowodowane 
wibracjami pochodzącymi z podwozia, 
mechanizmu różnicowego oraz drgań 
skrętnych. W przypadku części o niskiej ja-
kości lub w wyniku nieprawidłowej konser-
wacji mechanizm różnicowy może szybko 
ulec awarii.

Podczas wymiany tulei tylnego mecha-
nizmu różnicowego tuleja musi być osa-
dzona dokładnie na tej samej głębokości, 
co stara, inaczej szybko ulegnie awarii lub 
nie będzie działała prawidłowo. Koniecznie 
należy oczyścić powierzchnię tulei przed 
zainstalowaniem nowej oraz upewnić się, 
że znajduje się ona we właściwej pozycji 
podczas próby wprasowania.

JEŚLI PRZEJRZEĆ SIĘ NAJCZĘŚCIEJ 
SPRZEDAWANYM CZĘŚCIOM 
FEBEST, ZALECENIA DOTYCZĄCE 
ICH INSTALACJI BĘDĄ 
NASTĘPUJĄCE:

 ¬ Przy wymianie dowolnego drążka 
regulowanego (art. 0125-AVN), na-
leży po naprawie pojazdu ustawić 
geometrię kół, ponieważ zostały 
zmienione kąty wahaczy zawiesze-
nia kół pojazdu.

 ¬ Zasadą uniwersalną przy wymianie 
tulei (art. TAB-495) jest oczyszcze-
nie powierzchni styku z rdzy i brudu, 
tak aby przyczepność nowej części 
zamiennej do wahaczy była wystar-
czająca. Równie ważne jest prze-
strzeganie prawidłowego położenia 
tulei podczas próby wprasowania 
w celu uniknięcia nieprawidłowej 
geometrii działania zawieszenia 
oraz przedwczesnej awarii tulei. 
Wszystkie śruby należy dokręcać 
na opuszczonym pojeździe. Można 
ewentualnie symulować obciąże-
nie wahaczy podczas dociskania 
za pomocą stojaka hydraulicznego, 
w przeciwnym wypadku tuleje mogą 
szybko ulec awarii.

 ¬ Podczas wymiany krzyżaka wału (art. 
AST-23) ważne jest przestrzeganie 
dokładności podczas próby wpra-
sowania nowej części zamiennej. 
Czyszczenie powierzchni jest obo-
wiązkowe. Jeśli część zamienna po-
siada smarowniczkę (tzw. kalamitki), 
to po instalacji oraz później pod-
czas regularnych przeglądów należy 
je nasmarować. W ten sposób część 
zamienna będzie chroniona przed 
brudem i kurzem, co wydłuży jej ży-
wotność.

 ¬ Podczas pracy z uszczelkami (artykuł 
SZOS-001) koniecznie należy oczy-
ścić powierzchnie stykowe w celu 
najlepszego dopasowania. Również 
koniecznie należy przy montażu na-
smarować produkty gumowe (smary 
silikonowe, spraye, pasty), aby unik-
nąć rozdarcia gumy i ułatwić insta-
lację produktu.

Po jakiejkolwiek naprawie układu kierow-
niczego czy układu zawieszenia, należy 
koniecznie ustawić geometrię kół, gdyż 
wszystkie drążki kierownicze są odkręcane 
i trzeba ponownie wykonać pomiary.   

Części zamienne FEBEST do konkretnego 
pojazdu znaleźć można w katalogu online 

catalog.febest.eu

FEBEST to przede wszystkim pełna oferta części gumowo-metalowych do japońskich 
i koreańskich marek samochodów osobowych. W tym sektorze FEBEST jest jednym 
z wiodących niezależnych producentów części zamiennych w Europie. W ofercie 
dostępne są również części zamienne do marek europejskich i amerykańskich.



bilstein.com

DO CELU. 
PO PROSTU
BEZPIECZNIE.
Z naszymi doskonałymi amortyzatorami BILSTEIN B6.

Urlop na kempingu - przede wszystkim bezpiecznie !

Wakacje na kempingu stały się ostatnio bardzo popularne - zabawa dla całej rodziny ale wyzwanie 
dla Twojego samochodu i jego amortyzatorów. Duże obciążenie dla elementów łączących samo-
chód z przyczepą oraz dodatkowe siły poziome i pionowe powodują, że standardowe zawieszenie 
pracuje na granicy swoich możliwości. I to nie tylko w sytuacjach krytycznych. 

Amortyzator B6 o podwyższonych parametrach pracy w stosunku do zawieszenia fabrycznego to 
optymalne rozwiązanie jakiego potrzebujecie w podróży z przyczepą kempingową. BILSTEIN B6 
zapewni Waszym klientom – miłośnikom wakacji na kempingu – dokładnie to, czego potrzebują: 
amortyzatory o lepszych właściwościach niż fabryczny oryginał, ponieważ zaprojektowane one 
zostały dla zwiększonych obciążeń, co zapewni nieporównywalne wrażenia z jazdy. Dla Waszego 
warsztatu natomiast – atrakcyjna możliwość zwiększenia Waszych obrotów.

Dodatkowa siła tłumienia –
dla wyższego komfortu,
bezpieczeństwa i stabilności
na drodze.
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Marka ROOKS od samego po-
czątku kierowana jest do pro-
fesjonalistów z branży moto-

ryzacyjnej. Narzędzia skonstruowane 
są tak, aby każdy mechanik miał pod 
ręką produkt, którym doskonale wykona 
swoją pracę. ROOKS to pewna inwesty-
cja na długie lata i doskonały partner 
w serwisie samochodowym. W narzę-
dziach ROOKS widoczne są światowe 
trendy w rozwoju narzędzi ręcznych, 
elektrycznych i pneumatycznych. Wiele 
produktów działa w oparciu o specja-
listyczne technologie, jak choćby silnik 
pneumatyczny typu BOXER, oraz wy-
różnia się innowacjami i wysoką wytrzy-
małością. ROOKS produkuje narzędzia 
na całym świecie – w nowoczesnych 
fabrykach w Polsce, Anglii, na Słowacji, 
na Tajwanie, w Chinach, we Włoszech 

i na Litwie. Fundamentem dobrych na-
rzędzi ROOKS jest odpowiednia, trwała 
i niezawodna stal narzędziowa.

POZNAJCIE HISTORIĘ…

W roku 2011 nasze pierwsze portfolio li-
czyło 23 produkty. Najbardziej reprezen-
tatywnym z nich jest zestaw narzędzio-
wy 94-częściowy. Jest to najbardziej 
popularny zestaw narzędziowy w serwi-
sie samochodowym. Nasadki i akcesoria 
w rozmiarze ½” i ¼” pozwalają wykonać 
niemal każdą usługę w samochodzie 
osobowym. Od samego początku naj-
ważniejsza w narzędziach ROOKS jest 
jakość. W tym zestawie zauważycie 
ją w doskonałym sposobie wykończe-
nia powierzchni – MICRO FINISH, który 
jest dedykowany do obsługi materiałów 
ze stali nierdzewnej. Ponadto systemy 
CORNER PROTECTION i QUICK LOCK 
ułatwiają pracę nasadkami i podnoszą 
ich wytrzymałość.

W 2012 roku wprowadzamy do sprze-
daży profesjonalny klucz dynamome-
tryczny o numerze OK-02.2012, który 
od razu stał się hitem sprzedaży. Klucz 
prosty w obsłudze i niezawodny. Posia-
da dwukierunkowy pomiar momentu 
obrotowego i cieszy się popularnością 
także przez atrakcyjna cenę.

Rok 2013 to czas, kiedy narzędzia 
do systemów hamulcowych dynamicz-
nie rozwinęły naszą ofertę. Wśród nich 
najlepszym produktem była specjalna 
prasa – przyrząd do zarabiania prze-
wodów hamulcowych. Produkt o nu-
merze OK-02.0417 jest poręczny, mocny 
i umożliwia wykonanie prawidłowych 
połączeń zgodnych ze standardami 
ISO.

W 2014 roku w ofercie ROOKS pojawiły się 
narzędzia pneumatyczne. Pierwszym był 
klucz OK-04.0020, który z momentem 1220 
Nm stał się najbardziej uniwersalnym klu-
czem na rynku. Dzięki tej konstrukcji marka 

ROOKS JEST Z NAMI JUŻ 10 
LAT! 

1 kwietnia obchodziliśmy dekadę istnienia marki ROOKS i w związku z tym 
przygotowaliśmy ciekawą historię, ukrytą w najważniejszych narzędziach marki.
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ROOKS uzyskała również miano Polska 
Marka Gospodarki. Klucz był tak dobry, 
że pomimo wejścia na rynek w połowie 
2014 roku, już we wrześniu stał się naj-
lepiej sprzedawanym kluczem udaro-
wym u wielu naszych klientów. 1220 Nm, 
165 mm, 140 l/min – to te parametry 
sprawiły, że zyskał uznanie. Klucz ROOKS 
zużywa nawet 3 razy mniej powietrza niż 
konkurencja, a jest tak samo silny.

Innowacja i wysokie technologie to za-
dania, jakie postawiono marce w 2015 
roku. Vibro System ROOKS doskonale 
je spełnił. OK-05.0030 jest to komplet-
ny, uniwersalny zestaw do wyciągania 
zapieczonych wtryskiwaczy w silnikach 
Diesla. Technologia udaru wysokich 
częstotliwości jest skuteczna w więk-
szości trudnych przypadków i umożli-
wia szybkie i bezpieczne dla głowicy 
wyciągnięcie wtryskiwacza. Ten zestaw 
wyznaczył również drogę rozwoju asor-
tymentu ROOKS w kierunku komplekso-
wej obsługi serwisu wtryskiwaczy świec 
żarowych.

2016 – w tym roku rozwinęła się seria 
specjalistycznych narzędzi do silników 
Diesla. Stało się to możliwe między in-
nymi dzięki uniwersalnemu testerowi 
do świec żarowych OK-05.1101, który jest 
przeznaczony do świec o różnych na-
pięciach znamionowych oraz umożliwia 
diagnostykę i zapobieganie nieprawi-
dłowościom w pracy świec nawet porą 
letnią.

Rok 2017 był przełomowy, ponieważ otwo-
rzył przed marką ROOKS nowe możliwości 
i przyniósł nowych klientów. Ofertę wzbo-
gacił booster OK-03.0013. Trafia on nie 
tylko do profesjonalistów w serwisie samo-
chodowym, ale i do salonów, komisów sa-
mochodowych, pomocy samochodowej 
oraz do klienta indywidualnego. Booster 
przede wszystkim pomaga w awaryjnym 
uruchomieniu samochodu, ale również 
doskonale sprawdza się jako dodatkowe 
zasilanie telefonów, tabletów, kamer, apa-
ratów i wszelkiego sprzętu elektroniczne-
go, który zasilany jest złączem USB.

WYOBRAŻACIE SOBIE NARZĘDZIA 
PNEUMATYCZNE, W KTÓRYCH 
EFEKTYWNOŚĆ PRACY WZRASTA 
O 25%?

Do 2018 roku było to niemal niemożli-
we. Dopiero wprowadzenie technolo-
gii BOXER do silników pneumatycznych 

umożliwiło stworzenie narzędzi o tak 
niesamowitych parametrach pracy. RO-
OKS jako pierwszy w Polsce wprowadził 
klucz udarowy BOXER OK-04.0022. Pa-
miętajcie, że narzędzia pneumatyczne 
„kręcą” najwięcej śrub w serwisie samo-
chodowym, z tego powodu nasz klucz 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest 
lekki, mały, bardzo oszczędny i posiada 
ogromy moment obrotowy – 1360 Nm! 
To więcej niż klucze dłuższe o 2,5 cm 
i cięższe o pół kilograma! Klucz BOXER 
zapoczątkował całą rodzinę narzędzi 
pneumatycznych z tym innowacyjnym 
silnikiem, dzięki temu ROOKS pozosta-
je w światowej czołówce producen-
tów narzędzi innowacyjnych i wysokich 
technologii.

W tym samym 2018 roku do oferty 
ROOKS wchodzi szafka narzędziowa 
235-częściowa OK-01.3004, która zdo-
bywa rynek i upodobania mechani-
ków. Od razu staje się hitem sprzedaży 
i pozostaje w czołówce naszych topów 
do dzisiaj. Szafka ROOKS wyróżnia się 
konstrukcją – dodatkowa boczna szaf-
ka umożliwia przechowywanie narzędzi 
pionowych lub chemii warsztatowej. 
To świetne rozwiązanie wzmocnione 
jest skompletowanymi narzędziami, 
wśród których wyróżniają się klucze trz-
pieniowe. Narzędzia przechowywane 
są w modułach z tworzywa TPR, które 
nie ulegają szybkiemu zniszczeniu oraz 
są łatwe w utrzymaniu czystości.

2019 rok to czas rozwoju dwóch waż-
nych grup produktowych: lamp LED 
oraz małego wyposażenia serwisowe-
go. ROOKS wprowadził na rynek szeroki 
program nowoczesnych, niezawodnych 
i estetycznych lamp LED zasilanych 
akumulatorami oraz wyposażonych 
w diody COB. Najnowsze technologie 
COB LED, SMD LED, SYSTEM COLOR 
PRO, COLOR PRO 3D, MOTION SENSOR 
oraz wysoka odporność na uszkodze-
nia i wodę (IK07, IP65) spowodowały, 
że lampy serwisowe ROOKS szybko 
zyskały grono zadowolonych klientów. 
Największym uznaniem cieszy się lam-
pa OK-03.3006, która generuje światło 
o natężeniu aż 1000 lumenów i może 
pracować do 10 godzin! Natomiast 
reprezentantem grupy wyposażenia 
serwisu jest podnośnik hydrauliczny 
ROOKS o numerze OK-08.0003, który 
ma udźwig aż 3,25 tony i posiada sze-
reg funkcji i udogodnień ułatwiających 
pracę i podnoszących bezpieczeństwo.
Z myślą o specjalistach samochodo-

wych, a także tych z branż budow-
lanych czy instalacyjnych, stworzyli-
śmy w 2019 roku Centrum Techniczne 
ROOKS, które spełnia ważne zadanie 
– dostarczanie narzędzi zawsze w pa-
kiecie z wiedzą. Technika rozwija się 
w ogromnie szybkim tempie, a mar-
ka ROOKS za nią nadąża. Dlatego 
z przyjemnością dzielimy się wiedzą 
z każdym, kto zechce nas odwiedzić 
lub nas zaprosić do siebie. Organizuje-
my szkolenia praktyczne i teoretyczne 
w naszym centrum, przeprowadzamy 
testy narzędzi, uczymy i pokazuje-
my, ale również odwiedzamy naszych 
klientów samochodem szkoleniowym 
ROOKS i pokazujemy, jak pracują naj-
lepsze narzędzia ROOKS.

W roku 2020 marka ROOKS kontynu-
uje rozwój akumulatorowej technolo-
gii litowo-jonowej, która, jak się oka-
zuje, znajduje zastosowanie nie tylko 
w lampach serwisowych, ale również 
w profesjonalnych narzędziach aku-
mulatorowych. ROOKS posiada spe-
cjalną grupę narzędzi z akumulatora-
mi w systemie współdzielonej baterii 
AQ-ONE. Flagowym modelem tej ro-
dziny jest klucz udarowy OK-03.4011 
z momentem 1200 Nm. Rodzinę uzu-
pełniają wiertarko-wkrętarka, mniejszy 
klucz udarowy, piła tarczowa, szlifierka, 
i młoto-wiertarka SDS-PLUS. Sukces 
narzędzi AQ-ONE powoduje, że bę-
dzie to systematycznie rozszerzany 
asortyment, rozwijany również w celu 
podnoszenia jakości pracy specja-
listów wielu branż. Produkty wycho-
dzące z motoryzacji w kierunku innych 
dziedzin technicznych umożliwiają 
już dzisiaj sprzedaż asortymentu na-
rzędziowego również do specjalistów 
elektryków, instalatorów, budowlań-
ców oraz są stosowane w utrzymaniu 
ruchu. Ten trend będzie coraz bardziej 
widoczny w ofercie ROOKS.

Również w roku 2020 mocno rozwinęła 
się grupa narzędzi do serwisu olejo-
wego. Jako przykład służy zlewarko-
-wysysarka OK-08.3001, która umoż-
liwia czysty, szybki i skuteczny serwis 
olejowy w Waszych samochodach.

Trzymamy kciuki za kolejne lata, które, 
mamy nadzieję, poszerzą nasz asor-
tyment o profesjonalne narzędzia oraz 
innowacje, jakie będzie można zastoso-
wać w motoryzacji i nie tylko.   
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MOTORYZACJA W MINIATURZE

Niewiele było samochodów w historii 
motoryzacji, które tak dobrze wpisy-
wały się w pejzaż miast i miasteczek. 

Mowa o samochodzie, który zmotoryzował 
Włochy lat pięćdziesiątych, czyli Fiacie 
500 pierwszej serii. Pięćsetka jest następ-
cą modelu Topolino, została zaprojek-
towana przez szefa działu technicznego 
Fiata Dantego Giacosa. Jego głównym 
założeniem było stworzenie małego sa-
mochodu, który mógłby zastąpić skuter. 
Geneza powstania najmniejszego Fiata 
jest skomplikowana i opiera się na zmo-
toryzowaniu Włoch. Projektanci skupili się 
na maksymalnym wykorzystaniu istnieją-
cych technologii. Dante Giacosa skupił 
się na obudowaniu mechaniki estetycz-
nym nadwoziem. Nazwa Fiata pochodzi 
od pojemności silnika, która wynosi niecałe 
500 cm3 (dokładnie 479 cm3). Początkowo 
moc wynosiła 13,5 KM i wraz z moderni-
zacjami kolejnych wersji była zwiększana. 
Jednostka miała dwa cylindry i chłodzona 
była powietrzem. Powstała również wersja 
transportowa nazwana Gardinera, czy-
li ogrodniczka. Gardinera mogła zabrać 
na swój pokład, oprócz kierowcy, 200 kg 
ładunku. Dostawcza 500 została wypo-
sażona w drzwi typu „kurołapki” oraz bre-
zentową centralną część dachu. Wypro-
dukowano około 327 tysięcy egzemplarzy 

w tej wersji nadwozia. Produkcję Fiata 500 
zakończono w 1975 roku. Wyprodukowano 
ponad 3,4 miliona egzemplarzy. Do dzisiaj 
można na drogach całych Włoszech spo-
tkać pięćsetki pierwszej serii. Jeżeli tylko 
właściciel dba o kondycję mechaniczną, 
ciepły klimat jest dobrodziejstwem, które 
pomaga w długiej eksploatacji.

Model przedstawiony w artykule to model 
firmy Bburago w skali 1:18. Posiada otwie-
rane drzwi, przednią maskę oraz tylną po-
krywę silnika. Oczywiście pod tylną klapą 
znajduje się dwucylindrowy silnik, w którym 
odseparowano układ zapłonowy, kolek-
tor wydechowy i tłumik. W przednim ba-
gażniku został zainstalowany bak paliwa 
oraz koło zapasowe. Model jest starannie 
wykonany z dobrze polakierowanym nad-
woziem, nie zapomniano o charaktery-
stycznych oznaczeniach modelu. Co cie-
kawe, model nosi dumnie wybite MADE IN 
ITALY. To w dzisiejszych czasach rzadkość, 
bo nawet najdroższe i najlepiej wykona-
ne modele produkowane są na dalekim 
wschodzie, co oczywiście wcale im nie 
umniejsza, chociaż MADE IN ITALY w tym 
wypadku pasuje idealnie.   

Łukasz Skowronek

Fiat 500
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Należy przypomnieć, że wszystko 
zaczęło się od Mercedesa W25 
w roku 1934. Samochód posiadał 

silnik ośmiocylindrowy rzędowy o po-
jemności 3360 cm3 i mocy 340 KM. Biorąc 
pod uwagę wykorzystanie w tamtych 
latach hamulców bębnowych, wąskich 
opon i braku wspomagania kierownicy, 
trzeba powiedzieć, że kierowcy pro-
wadzący bolidy byli gladiatorami nie-
mającymi wrodzonego strachu – boli-
dy w tamtych latach potrafiły osiągać 
prędkości powyżej 300 km/h. Przenie-
śmy się jednak trochę później, do lat 
pięćdziesiątych, kiedy to zapadła de-
cyzja o budowie tzw. Renntransportera. 
Należy sobie zdać sprawę, że F1 to wiel-
kie przedsięwzięcie logistyczne. Obok 
bolidów należy przewieźć tony części 
zamiennych oraz załogę, która opieku-
je się wszystkim. W latach 50. Mercedes 
potrzebował szybkiego samochodu, 
który miałby możliwość przewozu bo-
lidu na wyścigi. Projektem samochodu 
zajął się dział prototypów Mercedesa, 
ale pomysłodawcą był szef działu spor-
towego i główny inżynier – Alferd Ne-

ubauer. Za bazę samochodu służyła wy-
dłużona rama Mercedesa 300 S. Środek 
został zapożyczony z Mercedesa W180. 
Tym, co czyniło ten samochód abso-
lutnie wyjątkowym, był silnik. Jednostka 
napędowa została zapożyczona z Mer-
cedesa 300SL. 6-cylindrowy rzędowy 
silnik o pojemności 3 litrów legitymował 
się mocą 192 KM i 253 Nm momentu ob-
rotowego. Napędzane były oczywiście 
koła tylne, a za wyhamowanie samo-
chodu odpowiadały hamulce bębnowe, 
zapożyczone również z 300SL. Cały ze-
staw ważył w granicach 3 ton i osiągał 
maksymalnie 170 km/h. Samochód robił 
ogromne wrażenie, wjeżdżając przez 
bramy torów wyścigowych. Swoją pracę 
zaczął w 1955 roku. W cały projekt wło-
żono wiele serca i wysiłku, co widać było 
gołym okiem. Niestety koniec Renn-
transportera jest smutny i niezrozumiały. 
W 1955 roku w 24-godzinnym wyścigu 
Le Mans doszło do przerażającego wy-
padku, w którym śmierć poniosło oficjal-
nie 84 kibiców. W zdarzeniu brał udział 
Mercedes 300 SLR. Po kontakcie je-
den z bolidów poszybował w stronę 

publiczności, wielu zabijając i raniąc. 
Po tym wypadku Mercedes zdecydował 
o wycofaniu się z wyścigów. Renntrans-
porter przez jakiś czas był samocho-
dem pokazowym. Do 1967 roku służył 
jako samochód testowy, niestety w tym 
samym roku zapadła decyzja o jego 
złomowaniu. W takich okolicznościach 
kończy się historia najpiękniejszej lawety 
w motoryzacji. W latach 90. Mercedes 
postanowił powrócić do wyścigów i z tej 
okazji zapadała decyzja o odbudowie 
Renntransportera. Co bardzo dziwne, 
nie zachowała się wcześniejsza do-
kumentacja techniczna – samochód 
odbudowywano na podstawie zdjęć. 
Prace trwały od 1995 do 2001 roku, po-
chłonęły 7000 roboczogodzin. Ogromny 
wysiłek opłacił się, o czym może świad-
czyć różnica w wadze. Między orygi-
nałem a repliką jest jedynie 1% różnicy 
w masie. Dzisiaj replikę możemy podzi-
wiać w Muzeum Mercedesa.   

Łukasz Skowronek

MERCEDES 
RENNTRANSPORTER 

Mercedes-Benz bez wątpienia jest legendarną marką, która wiele razy święciła 
triumfy w królowej motorsportu, czyli Formule 1. Do dzisiaj bolidy Mercedes nazywane 
są srebrnymi strzałami – taki przydomek wyścigowe maszyny Mercedesa otrzymały 
w latach trzydziestych.
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Filia Gdańsk
ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gdańsk 2
ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Gdynia
ul. Sobieskiego 24
84-230 Rumia 
tel. 58 888 20 22

Filia Gliwice
ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

NASZE FILIE

Centrala Bieruń
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Biała Podlaska
al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Białystok
ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Białystok 2
ul. 42 Pułku Piechoty 28
15-181 Białystok
tel. 85 888 02 04

Filia Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Bochnia
ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30 

Filia Bytom
ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Chełm
ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Ciechanów
ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Częstochowa
ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Dębica
ul. Budzisz 73a
39-200 Dębica
tel. 14 695 50 37

Filia Elbląg
ul. Aleja Grunwaldzka 2
82-300 Elbląg
tel. 55 888 04 45

Filia Garwolin
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gorzów Wielkopolski
ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Inowrocław
ul. Mątewska 49
88-100 Inowrocław
tel. 52 510 88 68

Filia Jarocin
ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
tel. 62 720 80 14

Filia Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kalisz
ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Katowice
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 888 52 23

Filia Kędzierzyn-Koźle
ul. Piastowska 26a
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 889 00 50

Filia Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Kluczbork
ul. Fabryczna 1a
46-200 Kluczbork
tel. 77 889 00 01

Filia Kłodzko
ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Konin
ul. Spółdzielców 18a 
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Koszalin
ul. Koszalińska 1, Stare Bielice
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Kraków
ul. Półłanki 29g 
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Kraków 2
ul. Makuszyńskiego 17
31-752 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Kraków 3
ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Krosno
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Leszno
ul. Geodetów 9 
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Lubin
ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Lublin
ul. Ceramiczna 1 
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Lubliniec
ul. Zwycięstwa 5 
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Luboń
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łomża
Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Łódź
ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Łódź 2
ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40



Filia Łódź 3
ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Mielec
ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 742 21 66

Filia Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 75
67-100 Nowa Sól
tel.  68 380 21 05

Filia Nowy Sącz
ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00 

Filia Nowy Targ
ul. Składowa 8c
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Olsztyn
al. J. Piłsudzkiego 72
10-450 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Oława
ul. 3 Maja 20-22
55-200 Oława 
tel. 71 888 91 85

Filia Opole
ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Filia Opole 2
ul. Wrocławska 110
45-837 Opole 
tel. 77 889 00 52

Filia Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1a
07-401 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

Filia Ostrów Wielkopolski
ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Filia Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Graniczna 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 250 70 42

Filia Piaseczno
ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Piła
ul. Rodła 14
64-920 Piła
tel. 67 342 02 10 

Filia Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Płock
Kostrogaj 34
09-402 Płock
tel. 24 360 20 00

Filia Poznań
ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Poznań 2
ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Racibórz 
ul. Kochanowskiego 3 
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Radom 
ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Rybnik
ul. Zebrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 888 52 64

Filia Rzeszów
ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Siedlce
ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Słupsk
ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Sochaczew
ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Stargard
ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Swarzędz
ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 623 51 23

Filia Szczecin
ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 822 81 36

Filia Szczecin 2
ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Tarnobrzeg
al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Tarnów
ul. Przemysłowa 10 
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Tomaszów Mazowiecki
Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Toruń
ul. Kanałowa 79-81
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Trzebinia
ul. Lipcowa 56c
32-540 Trzebinia
tel. 32 888 52 30

Filia Wadowice
ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Wałbrzych
ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Bemowo
ul. Poznańska 74
05-850 Jawczyce
tel. 22 280 90 41

Filia Warszawa Białołęka
ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Warszawa Gocław 
ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek 
ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy 
ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Warszawa Wołomin 
ul. Szosa Jadowska 59a
05-200 Wołomin
tel. 22 280 90 40

Filia Włocławek
ul. Kaliska 37
87-810 Włocławek
tel. 54 428 01 14

Filia Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel: 32 888 52 06

Filia Wrocław 
ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Wrocław 3
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
tel. 71 889 05 74



Centrum dystrybucyjne
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Praha Západ-Hostivice
ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, česká Republika
tel. +420 273 130 140

Filia Wyszków
ul. Świętojańska 175
07-200 Wyszków
tel. 29 649 40 30

Filia Zamość
ul. Lipska 63
22-400 Zamość
tel. 84 541 54 14

Filia Zawiercie
ul. Myśliwska 100
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 02

Filia Zgierz
ul. Sienkiewicza 20
95-100 Zgierz 
tel. 42 218 50 75

Filia Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Żyrardów
ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

Piaseczno

Łódź I, II, III
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