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Kichać, czyli bagatelizować
– filtr kabinowy a klimatyzacja samochodowa
Powietrze w kabinie pojazdu wolne od alergenów? W dobie pandemii na nic zda się profilaktyka, skoro wielu kierowców wciąż ogra-

nicza wizyty w warsztatach do rutynowego przeglądu klimatyzacji,
pomijając najtańszą i najprostszą czynność, jaką jest wymiana filtra
przeciwpyłkowego.
Kichanie jest naturalną reakcją obronną organizmu. Abstrahując
od objawów grypopodobnych, a dziś powszechnie kojarzonych
z koronawirusem, warto uświadomić sobie, z jakim ryzykiem wiąże
się... kichanie za kierownicą. Otóż odruchową reakcją podczas napadu kichania jest zamykanie oczu, a to oznacza, że przy prędkości
rzędu 80 km/h kierowca pokonuje odcinek 25 m z opuszczonymi
powiekami!
Przyczynę reakcji alergicznych oraz złego samopoczucia kierowcy i pasażerów pomaga wyeliminować prawidłowo działający filtr
kabinowy. Ten zatrzymuje nie tylko drobiny kurzu, ale też mikrocząsteczki, pyłki i bakterie – sprawców reakcji alergicznych. Lepsza
cyrkulacja świeżego powietrza zdecydowanie wydłuża żywotność
układu klimatyzacji.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed szkodliwymi cząsteczkami i zwiększenia wydajności klimatyzacji zaleca się regularną wymianę filtra kabinowego – co 15 tys.
km i częściej na obszarach o szczególnym zanieczyszczeniu

Więcej w NW 4/2020

Różnorodność rynkowa syntetycznych
olejów silnikowych o lepkości SAE 5W-30
Ekspansja rynkowa olejów w klasie lepkości SAE 5W-30 trwa od 1 listopada 2004
roku, czyli od publikacji specyfikacji ACEA

Logo (wersje pełna i skrócona), jakim mogą być oznaczane oleje, których producenci deklarują zgodność z wytycznymi systemu zarządzania jakością EELQMS

2004, w której po raz pierwszy pojawiły się
„skrojone” pod tę klasę lepkości kategorie
jakościowe: C1, C2 i C3. Kres rozwoju olejów
o tej lepkości nastąpił 1 grudnia 2016 r., czyli
wraz z datą wprowadzenia (z myślą o olejach SAE 0W-20) do specyfikacji jakościowej
ACEA kategorii C5.
W chwili obecnej udział rynkowy olejów
o lepkości SAE 5W-30 szacuje się na blisko
50%, jednak jest to bardzo zróżnicowana
kategoria, która obejmuje co najmniej 10

typów profili jakościowych. Publikowany
artykuł wyjaśnia różnice pomiędzy olejami
w klasie SAE 5W-30 dostępnymi na rynku.
Bezpośrednią przesłanką powstania publikacji są nieścisłości pojawiające się w zapytaniach użytkowników, wynikające prawdopodobnie z braku znajomości zmian
ewolucyjnych, jakie nastąpiły w tej grupie
produktów w ostatnich latach.
Więcej w NW 4/2020
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Salony i serwisy bez „energii”
do sprzedaży samochodów elektrycznych
Elektromobilność jako zjawisko z miesiąca na miesiąc zyskuje na
znaczeniu. Staje się coraz popularniejsza w wielu krajach, wkracza
coraz mocniej do świadomości konsumentów i zaznacza swoją
obecność w kolejnych obszarach biznesu. Polska nie należy jed-

nak obecnie do państw mogących pochwalić się prognozowaną
w ostatnich latach dynamiką rozwoju e-mobilności.
Przyczyn takiej sytuacji jest wiele i dotyczą one różnych aspektów na elementarnym wręcz poziomie. Trudno spodziewać się, że
sytuacja ulegnie radykalnej zmianie już w najbliższym czasie. Liczby
nie pozostawiają bowiem złudzeń. Jak wynika z raportu „Elektromobilność w Polsce 2019”, przygotowanego na podstawie danych pochodzących z badania przeprowadzonego przez firmę szkoleniową
Nowe Motywacje pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Paliw
Alternatywnych PSPA oraz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego
Samar, brak jest przede wszystkim wielu podstawowych elementów
przekonujących do nabywania i użytkowania samochód elektrycznych oraz wiedzy i odpowiedniego przeszkolenia na poziomie salonów sprzedaży czy autoryzowanych stacji obsługi. Z jakimi wyzwaniami trzeba będzie się zmierzyć i co powinni zrobić beneficjenci
trendu elektromobilności, szczególnie chcący sprzedawać i serwisować samochody elektryczne w Polsce, by trend e-mobilności zaczął
rozwijać się dynamicznie?
Więcej w NW 4/2020

Ozonowanie to najlepszy sposób
– Nauka wielokrotnie wykazała, że wirusy
są wrażliwsze niż bakterie, a wśród wirusów
najbardziej wrażliwe są te, które mają osłonkę
lipidową na zewnątrz. Do nich należy SARS-CoV-2. Jeśli cokolwiek zmienimy w tej osłonce, wirus traci możliwość infekcji. Ozon niszczy
nowego wirusa. Ozonowanie wnętrza samochodu jest na dziś rozsądnym rozwiązaniem
w warsztatach samochodowych – mówi
nam prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, czołowy polski entomolog, prowadzący szkolenia w zakresie ozonowania.
Ozonator, będący na standardowym
wyposażeniu wielu warsztatów, może być

w dobie pandemii koronawirusa szczególnie przydatnym urządzeniem. Docierają do
nas informacje, że w ostatnich dniach firmy
zajmujące się ich dystrybucją odnotowują
duże zainteresowanie.
– W mojej ocenie ozonowanie to dziś najlepszy sposób dezynfekcji samochodu, który
trafia do warsztatu. Są oczywiście dostępne metody chemiczne. Jednak dezynfekcja
przeprowadzana za pomocą chusteczek nie
zawsze jest dokładna. W samochodzie łatwo
przeoczyć zakamarki. Ozon jest gazem i wnika wszędzie – podkreśla prof. Ignatowicz.
– Warto to robić, bo nigdy nie wiemy wszyst-

kiego o samochodzie, który dostajemy do
naprawy. Mogły tam przebywać różne osoby,
auto mogło przyjechać prosto z zagranicy.
Jak przekonuje prof. Ignatowicz, nowy
SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, otoczonym dodatkową osłonką lipidową, o budowie bardzo podobnej do SARS-1 – koronawirusa, który wywołał epidemię w 2003
r. Wtedy wykazano, że ozon niszczy SARS-1
(potwierdza to 17 opublikowanych prac
naukowych), a wstępne wyniki badań prowadzonych w Institute of Virology w Hubei
(Chiny) potwierdzają, że niszczy on również
SARS-CoV-2.

XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego
„Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na koronawirusa w Polsce, a także
mając na uwadze komunikaty władz państwowych skłaniające do odwoływania
zamkniętych imprez masowych, a przede
wszystkim w trosce o bezpieczeństwo gości
zawiadamiamy o zmianie daty XV Kongresu
Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego i jego

organizacji w terminie późniejszym”, podaje
w oficjalnym komunikacie Stowarzyszenie
Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Nowy termin to 17-18
listopada 2020 r. Wszyscy do tej pory zgłoszeni uczestnicy pozostaną na naszej liście
rejestracyjnej.
W trakcie kongresu spotkają się przed-

stawiciele najważniejszych organizacji i firm
związanych z branżą motoryzacyjną, a także
eksperci, politycy oraz środowiska naukowe.
Kolejna, XV już edycja Kongresu Przemysłu
i Rynku Motoryzacyjnego organizowanego
z inicjatywy SDCM zapowiada się niezwykle
ciekawie i z pewnością zaskoczy różnorodnością poruszanych zagadnień.
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Doradca serwisowy w restauracji
Osobą kluczową w każdym serwisie samochodowym jest doradca serwisowy. Jego rola jest trudna, wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i umiejętności organizacyjnych. Bardzo ważne są także
jego umiejętności prowadzenia rozmów z klientami.

Doradca serwisowy:
sprzedaje usługi realizowane przez pracowników części warsztatowej;
jest odpowiedzialny za termin wizyty klienta w serwisie i wydanie samochodu;
wspólnie z mistrzem odpowiada za realizację usługi (zapewnienie stanowiska w serwisie i odpowiedniego do zakresu usługi
pracownika warsztatowego).
Jego rola jest kluczowa z punktu widzenia obsługi klientów, relacji z nimi i przychodów serwisu. To jego błędy i niedociągnięcia są
najczęściej źródłem niezadowolenia klientów i reklamacji. To doradca serwisowy swoją postawą i odpowiednimi działaniami w sytuacji
teoretycznie przegranej, wynikającej z reklamacji, może doprowadzić do utrzymania klienta i zbudowania z nim trwałej relacji.
Spróbujmy przenieść błędy i zaniechania w pracy doradcy w serwisie na inny rodzaj usługi, np. w restauracji. Przejdźmy przez cały
proces obsługi klienta.
Więcej w NW 4/2020

Błędy i niedociągnięcia doradcy są najczęściej źródłem niezadowolenia klientów i reklamacji

Oto Mistrz Techniki Motocyklowej Yamaha
Filip Domin z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy okazał się najlepszy podczas finałowej rywalizacji uczniów z placówek
objętych patronatem polskiego oddziału Yamahy. Była to pierwsza
edycja tego konkursu.
Do walki przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych
i Licealnych nr 2 w Warszawie, Zespołu Szkół Samochodowych
w Bydgoszczy, Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie i Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie. Zostali oni przygotowani przez
nauczycieli ze swoich szkół, którzy wcześniej ukończyli szkolenie
praktyczne z diagnozowania oraz naprawy podzespołów pojazdów
Yamahy, po uprzednim zaliczeniu teorii na poziomie Bronze i Silver
na platformie szkoleniowej Yamaha Technical Academy.
Następnie w każdej placówce wybierani byli uczniowie, którzy
spisywali się najlepiej podczas etapu szkolnego, a o tytuł mieli zmierzyć się w sali szkoleniowej warszawskiej samochodówki, stworzonej i wyposażonej przez Yamahę na potrzeby nauczania w zakresie
napraw motocykli.
Podczas finałowej rywalizacji uczniowie losowali trzy spośród
czterech zadań polegających na zmierzeniu średnicy tłoka i cylindra
oraz określeniu wymiarów i zużycia elementów za pomocą suwmiarki, mikrometru i średnicówki. Kolejne zadania to m.in.: znalezienie przyczyny zaaranżowanej usterki systemu ABS w rewolucyjnym,
trzykołowym modelu Niken, znalezienie przyczyny słabego ładowa-

nia w zasymulowanej awarii tego układu w jednym z najpopularniejszych modeli Yamahy MT-09 oraz pomiar luzów zaworowych w silniku słynnego modelu XJR1300, znalezienie niepoprawnych luzów
i zaproponowanie odpowiednich płytek do skorygowania luzów.
Więcej w NW 4/2020

Filip Domin z Bydgoszczy, zwycięzca konkursu, oraz zdobywca drugiego miejsca Michał
Szyszko z Pszczyny wybiorą się do Gerno di Lesmo we Włoszech, gdzie mieści się ośrodek badawczo-rozwojowy Yamahy
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SKP potrzebują (r)ewolucji?
Szacuje się, że stan techniczny aut jest
przyczyną 7% wypadków w Niemczech.
W Polsce oficjalnie wskaźnik ten wynosi tylko 0,1%, choć przygotowany jakiś czas temu
raport Najwyższej Izby Kontroli wskazał, że
według ocen ankietowanych policjantów
nawet 10% wypadków ma związek ze stanem technicznym pojazdów.
SDCM podaje z kolei, że w Niemczech, aż

23% pojazdów nie przechodzi okresowych
badań technicznych. W Polsce ilość negatywnych wyników badań nie przekracza 2%. Nikt
raczej nie ma wątpliwości, że w Niemczech
stan pojazdów nie jest gorszy niż w Polsce.
Skąd więc tak duże różnice? Wynikają
one z nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania systemu badań technicznych
pojazdów. Stacje kontroli pojazdów nie

spełniają swojej roli nawet w badaniach
konwencjonalnych pojazdów, a warto pamiętać, że na drogach w Polsce pojawia się
coraz więcej hybryd, a wkrótce elektryków.
Zmiany są więc konieczne i postulują je nawet przedstawiciele środowisk reprezentujących stacje kontroli pojazdów.
Więcej w NW 4/2020

Współdzielone samochody autonomiczne
rozwiążą problemy transportowe miast
Technologie producentów z branży motoryzacyjnej prezentowane na tegorocznych targach CES 2020 w Las Vegas wskazują, że
rynek wyraźnie zmierza w kierunku mobilności zautomatyzowanej
i autonomicznej. Niemiecki koncern ZF zaprezentował m.in. superkomputer pokładowy ProAI, oparty na sztucznej inteligencji, który
posłuży za bazę do stworzenia całkowicie autonomicznych samochodów. Jak podkreślają eksperci, to technologia SI będzie warunkować bezpieczeństwo i komfort jazdy.
– Przyszłość mobilności przyniesie rozwój koncepcji Mobility as a Service, w której płaci się tylko za korzystanie ze środków transportu. Oczywiście nadal będziemy posiadać samochody, ale będą też powstawały
nowe kanały sprzedaży i nowe formy mobilności, w tym zaawansowane systemy wspomagania kierowcy czy pojazdy autonomiczne – mówi
agencji Newseria Biznes dr Dirk Walliser, szef globalnego działu badań i rozwoju oraz cyfryzacji w ZF.
Więcej w NW 4/2020

Zmierzą jakość powietrza
25 bezemisyjnych aut innogy go! z czujnikami jakości powietrza
ruszy w miasto, by zbadać poziom smogu w Warszawie. To pierwszy

Elektryczne BMW i3 z floty innogy go! będą mierzyły poziom smogu w Warszawie za
pomocą czujników Airly

mobilny pomiar zanieczyszczenia na taką skalę. Dane będą pobierane na bieżąco z ulic, którymi podróżują użytkownicy innogy go!
Posłużą one do aktualizowania Mapy Smogo!wej stolicy.
To program pilotażowy w skali kraju i Europy. Od teraz bezemisyjne, elektryczne auta BMW i3 z floty innogy go! będą mierzyły
poziom smogu w Warszawie za pomocą czujników Airly. Na podstawie danych przekazywanych na bieżąco podczas jazdy i postoju
powstanie Mapa Smogo!wa.
Pomiary będą przekazywane z 25 samochodów, czyli 25 lokalizacji jednocześnie. Uzyskamy dzięki temu realny obraz poziomu smogu w danej okolicy. Mapa Smogo!wa będzie przedstawiać pomiary
z miejsc, które do tej pory nie były oznaczane w pomiarach stacjonarnych. Wynikało to z ich zbyt dużego oddalenia od stacjonarnych
mierników smogu.
Więcej w NW 4/2020
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Napędy hybrydowe w warsztacie
Serwis niezależny, aby sprostać wymogom obsługi pojazdów
hybrydowych, musi posiadać przeszkolony personel oraz dysponować wiedzą obejmującą zasady działania tego rodzaju źródła napędu. Inwestycja w ten specyficzny obszar usług może być jednym ze
sposobów zwiększenia rentowności warsztatu, zważywszy iż praktycznie każdy producent samochodów posiada modele z napędem
hybrydowym.
Generalnie termin „napęd hybrydowy” odnosi się do wykorzystania dwóch źródeł napędu pojazdu, charakteryzujących się zróżnicowanym działaniem. Praktycznie jest on realizowany poprzez
zastosowanie silnika spalinowego współpracującego z silnikiem
elektrycznym. Sam silnik elektryczny, nazywany też maszyną elektryczną, może pełnić funkcję rozrusznika, alternatora i silnika potrzebnego do napędu pojazdu. Dodatkowo w zależności od trybu
jazdy samochód może być napędzany indywidualnie przez silnik
spalinowy lub silnik elektryczny czy przez oba napędy czyli silnik

Komora silnika samochodu marki Lexus z widocznym modułem mocy i przewodami
instalacji wysokowoltowej (kolor pomarańczowy) napędu hybrydowego

spalinowy wraz z silnikiem elektrycznym. Z konstrukcyjnego punktu
widzenia rozróżnia się kilka konfiguracji napędów hybrydowych...
Więcej w NW 4/2020

Przełączają się na zieloną energię
100% energii potrzebnej do zasilania fabryk Bridgestone w Poznaniu i Stargardzie będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Razem z fabryką na Węgrzech polskie zakłady przyczynią się do realizacji ogólnoświatowego celu, który zakłada redukcję poziomu emisji

CO2 poprzez zakup energii z gwarancją pochodzenia (wytworzonej
z odnawialnych źródeł – przyp. red.). Zielona energia będzie w 100%
pokrywała zapotrzebowanie energetyczne zakładów produkcyjnych
Bridgestone w Poznaniu, Stargardzie i w węgierskim Tatabanya.
Bridgestone postawił sobie za cel obniżenie wpływu, jaki na środowisko naturalne wywierają prowadzone przez koncern działania
na każdym etapie: począwszy od projektowania opon, przez zwiększanie ilości zrównoważonych ekologicznie zasobów wykorzystywanych przy ich wytwarzaniu, aż po redukcję CO2 w działaniach logistycznych i produkcyjnych. Trzy zakłady produkcyjne Bridgestone
Europe w Hiszpanii już w 2018 r. pokrywały swoje zapotrzebowanie
na energię ze źródeł odnawialnych. Wraz ze zmianami wprowadzonymi w kolejnych trzech fabrykach udział energii ze źródeł odnawialnych w zakładach Bridgestone w Europie wzrośnie do 90%.

Polacy zwracają uwagę na estetykę i wygląd swoich aut
Jak wynika z badania „Czy pasja do motoryzacji ma płeć?”, przeprowadzonego na zlecenie 3M przez SW Research, 87% Polaków zwraca uwagę na estetykę swojego pojazdu. Coraz
więcej właścicieli samochodów decyduje się
na zmianę ich wyglądu i dostosowanie go do
swoich preferencji. Jakie aspekty wizualne pojazdów są dla kierowców najważniejsze?

Jak wykazują badania, kobiety nieznacznie częściej niż mężczyźni zapewniają, że
estetyka auta stanowi istotną kwestię (89%
kobiet vs 85% mężczyzn). Co ciekawe, mężczyźni znacznie częściej zwracają uwagę na
czystość samochodów (96,5% mężczyzn vs
69,1% kobiet), stan lakieru (66,4% mężczyzn
vs 57,3% kobiet) i felg (38,2% mężczyzn vs

32,8% kobiet). Jednocześnie chcą, żeby ich
auta pozostawały w jak najlepszym stanie
oraz wyglądały na nowsze. Natomiast dla
ponad 1/3 badanych kobiet ważne jest,
aby samochód miał atrakcyjny kolor, a jego
wnętrze było bogato wyposażone.
Więcej w NW 4/2020
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Obsługa serwisowa pojazdów
z napędem elektrycznym w warsztatach niezależnych
Udział pojazdów samochodowych wyposażonych w napęd elektryczny lub hybrydowy z roku na rok jest coraz wyższy. Kolejne kraje
zapowiadają wprowadzenie zakazu sprzedaży nowych pojazdów
z silnikami spalinowymi.
Najbliższe lata zapowiadają prawdziwą rewolucję w zakresie obsługi i diagnostyki pojazdów samochodowych, które będą dostępne dla klientów. Oczywiście sytuacji, w której nagle znikną pojazdy
z konwencjonalnym źródłem napędu nie będzie. Proces przemian
jednak już trwa, więc niezależne warsztaty muszą dostosować się do
nadchodzącej rewolucji. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy nastąpił bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej w pojazdach wraz
ze zmianą sposobu przygotowania mieszanki paliwowo-powietrznej. Stricte mechaniczne układy stopniowo zastępowane były tymi
w pełni mechatronicznymi. Zmiany te miały jednak bardziej charakter ewolucji, choć również wymagały od niezależnych warsztatów
zakupu innego sprzętu diagnostycznego oraz dodatkowej wiedzy

z zakresu zasady działania. Czas pokazał, że serwisy niezależne odnalazły się w nowej sytuacji i wszystko wskazuje na to, że tym razem
będzie podobnie.
Więcej w NW 4/2020

Zapobieganie wibracjom układu hamulcowego
Wibracje hamulca nie muszą być najtrudniejszym technicznie
problemem, ale mogą stać się źródłem bólu głowy dla mechaników,
zwłaszcza że problemy z montażem są często ich główną przyczyną.
Wiedza o tym, jak diagnozować, rozwiązywać, a co najważniejsze –
zapobiegać wibracjom tego układu, ma zatem zasadnicze znaczenie
podczas skutecznego serwisowania hamulców i pozwala uniknąć
reklamacji ze strony niezadowolonych klientów. O rady poprosiliśmy
dział techniczny Delphi Technologies, jednego z czołowych producentów tarcz hamulcowych w jakości OE.
Więcej w NW 4/2020

Drganie hamulca jest zazwyczaj odczuwalne jako wstrząs boczny na kierownicy, pulsacja na pedałach lub nawet wibracje w podłodze podczas hamowania

„Wykaz dobrych praktyk” dla SKP
W trosce o zdrowie klientów i pracowników 5 tysięcy stacji kontroli pojazdów
działających w Polsce branżowe instytucje
przygotowały praktyczne wskazówki.
Co roku w Polsce ponad 10 tysięcy
uprawnionych diagnostów samochodowych wykonuje 15 milionów badań technicznych na blisko 5 tysiącach stacji kontroli pojazdów. W trosce o zdrowie klientów
i pracowników SKP oraz w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Ministerstwo Infrastruktury we współpracy
ze środowiskiem reprezentującym stacje
kontroli pojazdów, m.in. Instytutem Trans-

portu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą
Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP), przygotowały „wykaz dobrych praktyk”, które mają
na celu zapobieganie oraz ograniczenie sytuacji zagrożenia zdrowia, w szczególności
dla przedsiębiorców prowadzących stacje
kontroli pojazdów, diagnostów, ale również
dla posiadaczy i właścicieli pojazdów.
Eksperci zalecają, aby podczas badań
technicznych pojazdów:
ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą,
użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty

związane z wykonywaniem badania,
opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej,
klienci oczekiwali na badanie techniczne
w swoim pojeździe.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeśli
klient lub pracownik SKP zaobserwuje u siebie niepokojący stan zdrowia, powinien
postępować zgodnie z wytycznymi Ministra
Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie)
i Głównego Inspektora Sanitarnego (https://
gis.gov.pl/).
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Ile możesz zarobić
jako kolorysta samochodowy?
Szkoły branżowe, które zastąpiły szkoły
zawodowe, to jeden z głównych pomysłów
Ministerstwa Edukacji. Na papierze wydaje
się dobry – gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a rząd deklaruje,

że chce odbudowywać przemysł. Niestety
obok pozytywnego efektu z powstaniem
„branżówek” wiążą się również spore zagrożenia. Największe z nich? Brak chętnych
uczniów.

Nowsze modele spektrofotometrów, nawet gdy nie znamy kodu koloru, mierzą i podają gotową recepturę

Pomówmy zatem o zawodzie, którego
podstaw możemy nauczyć się w klasie lakierniczej jednej ze szkół, czyli w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wielkopolskiej. Jednym z priorytetów, którym muszą kierować się przyszli
uczniowie szkół branżowych, powinno
być nie tylko bieżące zapotrzebowanie,
ale przede wszystkim prognozy dotyczące
przyszłości branż i zawodów. Nie ma sensu
inwestować w sektory, w których zmiany
technologiczne przebiegają najszybciej
i w perspektywie kilku lat mogą zniknąć. Podobnie sprawa wygląda z branżami bazującymi na taniej sile roboczej – wraz ze wzrostem kosztów pracy w Polsce ich przyszłość
(jak np. w sektorze ochrony) jest niepewna i,
co ważniejsze, nie powstają w nich atrakcyjne miejsca pracy.
Czym zajmuje się kolorysta z branży
automotive? O tym i nie tylko na łamach
kwietniowego wydania „Nowoczesnego
Warsztatu”.

40-lecie Przedsiębiorstwa WP
Okrągły jubileusz to okazja, by porozmawiać o firmie, która wyrosła na fundamentach zakładu rzemieślniczego w czasach ustawicznych niedoborów, a dziś będącej niekwestionowanym liderem na
rynku polskim i jednym z największych producentów przewodów
na rynki europejskie. Firma niezmiennie skupiona jest na jednym
produkcie – przewodach hamulcowych.
W NW 4/2020 cofamy się do roku 1980. W jednej z pruszkowskich dzielnic powstaje zakład rzemieślniczy Ślusarstwo Produkcyjne Witold Pniewski.
Początek działalności to produkcja śrub i nakrętek dla motoryzacji. Warsztat w jednym tygodniu produkował asortyment, a w następnym jego właściciel jechał w Polskę, aby go sprzedawać. Cykl
był niezmienny, a każda ilość towaru schodziła na pniu, ponieważ
na rynku stale występowały niedobory wszelkich produktów. Od
początku działalności stawiano na jakość. W odróżnieniu od konkurencyjnych warsztatów rzemieślniczych zakład proponował lepsze
produkty. Posiadały one podwyższoną wytrzymałość, ponieważ były
poddawane obróbce cieplnej, co w tamtych czasach nie było regu-

Dziś firma zatrudnia ok. 30 osób i ma dystrybutorów w wielu krajach

łą. Rozwój firmy stworzył również okazję, by zadebiutować z miedzianymi przewodami hamulcowymi, towarem niemniej reglamentowanym...
Więcej w NW 4/2020
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Jak ograniczyć szarą strefę w obrocie odpadami?
Szara strefa w tym sektorze to naturalnie
niższe wpływy do budżetu państwa, zanieczyszczone środowisko, ale też to, co warsztaty może interesować najbardziej – trudna
sytuacja na rynku. Bo punkty, które nie przetwarzają odpadów zgodnie z przepisami,
stanowią nieuczciwą konkurencję.
Ministerstwo Rozwoju, jak czytamy
w Biuletynie Informacji Publicznej Rady
Ministrów, od 2013 roku obserwuje zwiększający się udział szarej strefy w sektorze
gospodarki odpadami. Jej wartość szacowana jest na: 2,7 mld zł (szacunki ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej i MŚ),
4 mld (szacunki Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
i ekspertów branżowych) do nawet 6 mld
(szacunki ekspertów Krajowej Izby Gospodarczej).

Propozycją resortu mającą wpłynąć na
ograniczenie tego zjawiska jest weryfikacja
danych deklarowanych przez podmioty
w BDO z informacjami posiadanymi przez
Krajową Administrację Skarbową pochodzącymi z JPK VAT.
„W ramach danych zawartych na odpowiednim dokumencie elektronicznym
generowanym w BDO wystawca będzie
wprowadzał numer FVAT, która dokumentuje płatność za odbiór/zagospodarowanie
odpadów” – czytamy w projekcie ustawy.
Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w najbliższym czasie.
Cieszy, że rząd chce zwalczać szarą strefę. Martwi jednak forma, bo podobnie jak
w przypadku kas fiskalnych online, które do
warsztatów obowiązkowo trafiły na początku tego roku, pod szyldem walki z szarą stre-

fą na uczciwych przedsiębiorców nakładane
są kolejne obowiązki. Natomiast działające
w szarej strefie podmioty niezarejestrowane,
niepłacące podatków, nieposiadające kas,
niemartwiące się karami za błędy w BDO
czy JPK, nowymi obowiązkami nawet się
nie zainteresują.

SKP wciąż się modernizują
Poza niepewnością przyszłości w związku z wstrzymaniem prac nad nowelizacjami
przepisów dotyczącymi SKP, ich największą
bolączką jest zapewne brak nowelizacji
cennika badań. Powoduje to realny spadek wpływów z działalności, spotęgowany
przez wzrost kosztów prowadzenia. Mimo
to przeprowadzona w naszym laboratorium
analiza zgłoszeń dotyczących legalizacji

ponownej analizatorów spalin samochodowych pokazuje, że baza sprzętowa stacji
kontroli pojazdów jest na bieżąco modernizowana.
Przyczyną napisania artykułu, który trafił
na łamy kwietniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”, stał się przegląd statystyk
zgłoszeń analizatorów spalin do ponownej
legalizacji (wcześniej do uwierzytelnienia).

Nasze laboratorium działa już 20 lat. Do
analizy wybraliśmy 3 lata: 2002 r., w którym
to po początkowym rozruchu liczba zleceń
osiągnęła ilość pozwalającą na wyciąganie
wniosków statystycznych, i ostatni zamknięty, czyli 2019 r., jako środkowy przyjęto
2010 r.
Więcej w NW 4/2020

W Polsce będzie powstawać innowacyjne
oświetlenie do samochodów
Do końca roku około 350 osób znajdzie
zatrudnienie w nowej fabryce produkującej oświetlenie do samochodów. Jest to
warta 54 mln euro inwestycja firmy Varroc
w podlubelskich Niemcach. Lokalizacja
jest nieprzypadkowa – producent liczy, że
w regionie bez problemu znajdzie wykwalifikowanych pracowników technicznych.
Zapowiada także współpracę z lokalnymi
szkołami, by wesprzeć kształcenie kadry
przyszłych inżynierów.
Zakład został zbudowany w koncepcji
Przemysłu 4.0, a jedną z jego największych
innowacji jest tzw. wirtualna fabryka, która

pozwala usprawnić komunikację online
w procesie produkcji w czasie rzeczywistym.
– Fabryka w Niemcach powstała, aby produkować przednie lampy do samochodów. Są
to lampy działające w różnych technologiach:
od halogenów oraz LED-ów, skończywszy
na projektorach i lampach typu LED Matrix,
które są inteligentne i wychodzą naprzeciw
najbardziej aktualnym oczekiwaniom klientów – mówi Artur Grudzień, dyrektor fabryki
Varroca w Niemcach.
Więcej w NW 4/2020

Tarang Jain, dyrektor zarządzający Varroc Group
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Diagnostyka
– przedyskutować problem z ekspertem
Pomimo upływu lat i zmian technologicznych rozwiązania takie jak call center nadal cieszą się popularnością. A w przypadku
dostawców testerów diagnostycznych są
po prostu nieodzowną, immanentną wartością dodaną do sprzętu i oprogramowania.
Jakkolwiek to ostatnie staje się coraz bardziej intuicyjne.
Współczesny samochód to rozbudowany i skomplikowany system mechatroniczny, w którym podzespoły mechaniczne są
sterowane i nadzorowane przez sterowniki
elektroniczne. To zaś wymaga od personelu realizującego naprawy serwisowe i od
zespołu monitorującego prawidłowość
wykonania umiejętności posługiwania się
testerami diagnostycznymi oraz analizy
i interpretacji rejestrowanych parametrów
rzeczywistych. Co z tego, że pracownik diagnozuje samochód, co z tego, że odczytuje
parametry rzeczywiste, jeśli nie wie, jakie
powinny być wartości w określonych warunkach pracy badanego systemu. Osoba
w trakcie naprawy, gdy napotka problem,
może go przedyskutować z ekspertem
z danego obszaru. Z uwagi na to, że po

drugiej strony linii siedzi zespół ekspertów
o różnych specjalnościach, łatwiej uzgodnić
planowane działania serwisowe. Propozycje działań serwisowych są bowiem oparte
m.in. na statystyce usterek zarejestrowanych
w danym typie pojazdu i z danym silnikiem

czy skrzynią biegów ze względu na występujące objawy. Są więc wynikiem doświadczenia całego rynku serwisowego, a nie pojedynczego serwisu w danej lokalizacji.
Więcej w NW 4/2020

Zdecydowanie łatwiej uzgodnić planowane działania serwisowe, gdy po drugiej stronie słuchawki mamy ekspertów
w danej dziedzinie. Na zdjęciu zespół hot line w siedzibie BETiS

Precyzyjna kalibracja
systemów bezpieczeństwa (cz. 1)
Cyfrowa transformacja w przemyśle motoryzacyjnym stopniowo staje się„nową normą”. Prawdopodobnie jesteśmy w przededniu największych zmian w branży, jakich
kiedykolwiek byliśmy świadkami. Rynek
motoryzacyjny znacząco ewoluuje w kierunku elektryfikacji, sztucznej inteligencji
i autonomicznych systemów wspomagania
kierowcy. To z pewnością najważniejsze zagadnienia, które będą towarzyszyć rozwojowi samochodów w nadchodzących latach.
Producenci pojazdów inwestują krocie w rozwój bezpiecznej zrównoważonej
mobilności. Pierwszy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie
zaawansowanych systemów wspomagania
kierowcy, został wykonany. Dziś systemy
ADAS nie są już zarezerwowane dla samochodów klasy wyższej, są obecne również

w pojazdach klasy średniej i użytkowych.
Najnowsze dane pokazują, że do końca
2020 r. ponad 40% pojazdów na drogach
będzie wyposażonych w co najmniej dwa
rodzaje „systemów pomocy”. Natomiast
nowy projekt Unii Europejskiej zakłada

wprowadzenie, począwszy od 2022 r.,
obowiązku posiadania minimum systemu
automatycznego hamowania awaryjnego
(AEBS) przez wszystkie nowe modele czy
generacje pojazdów. Dyfuzja tych systemów
oznacza, że sprzęt kontrolny stanie się niezbędny w sektorze napraw samochodów.
W związku z tym warsztat musi być w stanie zinterpretować informacje pochodzące
z samochodu oraz dysponować odpowiednim urządzeniem do weryfikacji i kalibracji
systemów ADAS w pojazdach.
Bazowym elementem umożliwiającym
warsztatom kalibrację ADAS-u w najróżniejszych modelach pojazdów jest autonomiczny system CalAdas opracowany przez firmę
Precyzja-Technik z Bydgoszczy.
Więcej w NW 4/2020

