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Przygotowanie na zimę

– wzmożone wizyty zmotoryzowanych
Skoro u kierowców wyrabia się nawyk, że przygotowując się do
zimy, warto zrobić przegląd w warsztacie, to pojawić się może pytanie: czy jesteś gotowy na wizyty zmotoryzowanych? Przykładowo,
jeśli przezorny kierowca zacznie od opon, to w serwisie oponiarskim

przedzimowy przegląd rozpocznijmy od… kontroli wydajności instalacji sprężonego powietrza.
Z racji tego, że mamy jesień (listopad), to w pierwszym rzędzie
skupmy się na specjalistach od ogumienia. Warsztat wulkanizacyjny
przygotowany na sezonową wymianę ogumienia, czyli jaki? Główną rolą warsztatowej instalacji pneumatycznej jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do wysokiej jakości sprężonego powietrza,
niezbędnego do zasilania maszyn, narzędzi i urządzeń. Problemy
z instalacją sprężonego powietrza? Najczęściej popełniane błędy to
nieuwzględnianie perspektyw rozwoju, które dotyczą dokładania
urządzeń zużywających sprężone powietrze, a też z biegiem lat coraz większe opory przepływu powietrza na armaturze, czyli na łączeniach, rozdzielaczach i kolankach.
Przy okazji, skoro opony i warsztat wulkanizacyjny to problemy
z błotem i śliską posadzką. Poprzestańmy na napomnieniu i sugestii, by
strefę komunikacyjną zabezpieczyć antypoślizgowymi matami, które
zadbają o porządek i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów.

Przygotowanie warsztatu samochodowego do nowego sezonu powinno być poprzedzone analizą zachowań naszych klientów w tym okresie

Więcej w NW 11/2020

Czym będziemy tankować za 30 lat?
Do 2050 roku unijny sektor transportu
ma zaledwie trzy dekady na redukcję emisji
CO2 aż o 90%. Również Polska musi znaleźć
ekologiczny zamiennik dla dominujących
paliw, takich jak olej napędowy, benzyna
i LPG. Z raportu EFL „Przyszłość paliw i paliwa przyszłości” wynika, że perspektywiczną
alternatywę stanowi wodór. Choć jesteśmy
jednym z największych producentów tego
gazu na świecie, to paradoksalnie w Polsce
zarejestrowany jest tylko jeden samochód
o napędzie wodorowym. Autorzy raportu

wskazują, że swoje „5 minut” mogą mieć
także CNG i LNG, już teraz bardzo popularne
w regionie Azji i Pacyfiku. Z kolei właściciele
samochodów z silnikami wysokoprężnymi
mogą zastąpić tradycyjny olej napędowy
bardziej ekologicznym biodieslem.
Do baków samochodów Polaków trafiło
w zeszłym roku 32,5 mln m3 paliw silnikowych. To o 4% więcej niż jeszcze 12 miesięcy wcześniej. Kierowcy najczęściej sięgali po
olej napędowy – odpowiadał on za aż 60%
wspomnianego wyniku. Druga pod wzglę-

dem popularności była benzyna silnikowa,
która stanowiła 19% sprzedaży. W 2019 r.
na paliwa samochodowe przeznaczyliśmy
w sumie kwotę 132 mld zł. Wsparliśmy tym
samym funkcjonowanie 7628 stacji paliw.
Za ekologiczną alternatywę dla oleju napędowego i benzyny uważany jest również
autogaz. W zeszłorocznego sylwestra Polacy
mogli go zatankować w aż 7588 punktach.
Tym samym nasz kraj przoduje w UE pod
względem liczby stacji oferujących LPG.
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Absolwent samochodówki
– fachowiec w sektorze truck?

Czy nie jest tak, że 15-latek, który dziś uczy się w szkole samochodowej serwisowania osobówek z napędami konwencjonalnymi, najpewniej nie doczeka się pracy w warsztacie ojca? Co innego

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach zdobywają zawód
elektromechanika pojazdów samochodowych, ale też jego niemiecki odpowiednik –
Kfz-Mechatroniker, zdając test Zrzeszenia Izb Przemysłowo-Handlowych w Niemczech
(DIHK), potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdobyte zgodnie ze standardami niemieckiego dualnego systemu kształcenia

absolwent, który posiądzie wiedzę z serwisowania pojazdów ciężarowych, autobusów, ale również maszyn budowlanych czy rolniczych.
Problem w tym, że szkolnictwo zawodowe uczy tylko o współczesnych wytworach motoryzacji, o napędzie konwencjonalnym
i w wydaniu osobowym. Niestety najpewniej za 10 lat żaden z naszych najbliższych sąsiadów osobówki innej niż elektryk czy hybryda mieć nie będzie. Pojazdy o napędzie benzynowym czy diesla?
Jest wiele przesłanek dla realizacji scenariusza, że oto jeszcze w roku
2030 dla konwencjonalnych napędów nadal nie będzie alternatywy. Co więcej, międzynarodowy transport ciężarowy może do 2040
r. spokojnie udoskonalać propozycje wymagające przysłowiowej
miski olejowej. I całego dobrodziejstwa wynikającego z napędu na
paliwa kopalne. Do tego czasu – a i jeszcze trochę lat naprzód – na
pewno nie zabraknie roboty dla mechanika.
Więcej w NW 11/2020

Mity dotyczące części zamiennych
– oczami polskich mechaników

Jak odróżnić części oryginalne od nieoryginalnych? Czy zawsze
należy unikać tych wyprodukowanych w Chinach? Lepiej kupować
u mechanika czy na portalach aukcyjnych? – Wiedza kierowców na
temat rynku części samochodowych nie jest pełna. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, które warto obalić – podkreślają mechanicy
z największej w Polsce sieci warsztatów niezależnych ProfiAuto
Serwis.
Polscy kierowcy miewają problemy z prawidłową definicją terminu „części oryginalne”. Często błędnie uważają za takie jedynie
te oferowane przez autoryzowane stacje obsługi – oceniają mechanicy. Nieprawdziwe są także niektóre obiegowe przekonania
na temat tego, jak zaoszczędzić na częściach. Z jakimi mitami na
co dzień mierzą się specjaliści rynku motoryzacyjnego? Przeczytacie o tym na łamach listopadowego wydania „Nowoczesnego
Warsztatu”.

ProfiAuto Show nie odbędzie się także w 2021 roku
Marka ProfiAuto, organizator targów
motoryzacyjnych ProfiAuto Show, zdecydowała o odwołaniu wydarzenia w 2021
roku. Podyktowane jest to zarówno sytuacją związaną z koronawirusem – troską
o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia – jak i poczuciem odpowiedzialności
za współpracę z wystawcami. – Obecnie nie
widzimy możliwości odpowiedzialnego pla-

nowania imprezy o takiej skali – wyjaśniają
organizatorzy.
W marcu, biorąc pod uwagę bieżącą
sytuację, odwołane zostały targi ProfiAuto
Show 2020. Teraz analogiczną decyzję podjęto odnośnie do kolejnych targów, planowanych pierwotnie na 2021 rok.
Więcej w NW 11/2020
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20. pozycja prezesa Inter Cars SA
Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter Cars SA, znalazł się w raporcie „Wycena polskich menadżerów”, przygotowanym przez firmę
Martis Consulting. To prestiżowy ranking skupiający liderów największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
Maciej Oleksowicz zajął wysoką, 20. pozycję, a jego wartość wyceniona została na 54,7 mln zł. Wśród prezesów obecnych w tym
zestawieniu znaleźć można zarządzających takimi firmami, jak Orlen,

LPP czy Cyfrowy Polsat. Zestawienie przygotowane zostało przez firmę doradczą Martis Consulting.
Model szacujący wartość menedżerów dla spółek został oparty
o trzy czynniki: dynamikę kursu akcji i EBITDA oraz ekspercką ocenę
kompetencji. Analizie poddano prezesów największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład indeksów WIG20 i mWIG40.

PGM Automotive wchodzi na rynki Afryki
Spółka PGM Automotive, utworzona przez kilku członków Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, prowadzi intensywne działania sprzedażowe i marketingowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Przedstawiciele PGM wspólnie z lokalnymi oddziałami PAIH organizują m.in.
webinaria dla przedsiębiorców z Maroko, Senegalu, Nigerii czy RPA,
by zapoznać ich z polską marką i zachęcić do współpracy handlowej. Pierwsze kontenery z częściami pod marką PGM Automotive 20
października wyruszyły na „Czarny Ląd”.
Więcej w NW 11/2020

Duże zmiany w SKP

Głosy branży motoryzacyjnej mogą zostać wkrótce wysłuchane,
a zobowiązania wobec Unii Europejskiej spełnione. 21 października 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmiany zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów.
To, że system okresowych badań technicznych nie funkcjonuje
tak, jak należy, wiemy nie od dziś. Niestety od wielu lat sytuacja nie

ulegała poprawie, choć podejmowano próby jej zmiany. Ostatnia
spełzła na niczym pod koniec 2018 roku. Czas najwyższy, by podnoszone od dawna postulaty branży motoryzacyjnej znalazły odzwierciedlenie w przepisach.
– Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) było jednym z podmiotów działających w zespole roboczym, który opracował kilka lat temu 22 tezy dotyczące sugerowanych zmian w systemie badań technicznych pojazdów i nadzoru nad
stacjami kontroli pojazdów. Wiele z tych tez nie zostało jak dotąd zawartych w przepisach prawa, co punktowała Najwyższa Izba Kontroli,
wskazując na konieczność rozszerzenia obowiązku kontroli i kalibracji
urządzeń kontrolno-pomiarowych czy przywrócenia obowiązku szkoleń okresowych dla diagnostów – mówi Alfred Franke, prezes SDCM.
Póki co system kuleje, po drogach porusza się wiele pojazdów
bez przeglądu, a fakt, że od 16 lat opłata za przeprowadzenie badania technicznego nie uległa zmianie powoduje, że część diagnostów patrzy przez palce na zauważone wówczas „niedociągnięcia”,
by nie tracić klientów...
Więcej w NW 11/2020
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Dla kierowcy i mechanika

– Philips zaprezentował nowości w telewizyjnym stylu
Lampy halogenowe o imponujących osiągach, rozwinięta oferta
retrofitów ledowych, praktyczne rozwiązania w lampach warsztatowych i nowy oczyszczacz powietrza – tak przedstawia się motoryzacyjna oferta Philips pokazana podczas – można powiedzieć –

prezentacji jesiennej ramówki. Zorganizowana w podwarszawskim
Łochowie prezentacja nowości dla partnerów handlowych miała
bowiem iście telewizyjny charakter.
– Prezentacja tych nowości miała mieć miejsce podczas Automechaniki Frankfurt, ale z oczywistych powodów odbywa się w innej formie – mówił Robert Hroneś, dyrektor sprzedaży Philips na Europę
Centralną. – Wierzę, że tak jak do tej pory nasze produkty spotkają się
z uznaniem kierowców. Rośnie popyt na dobre żarówki, ale rośnie też
znaczenie aut jako środków transportu w kontekście transportu publicznego. Oferujemy produkty, które istotnie zwiększają bezpieczeństwo.
Producentem marki Philips jest Lumileds. Polski oddział firmy działa w Pabianicach, skąd produkty tej marki wysyłane są na
wszystkie kontynenty. Działają tu globalne centrum dystrybucji i zespół sprzedaży na aftermarket w Europie Centralnej.
– Mamy też dział obsługi klienta, w którym obsługujemy partnerów
z 77 krajów. Doskonale wiemy, jak wiele zależy od dobrej komunikacji
z klientem – mówił prezes Lumileds Poland Marek Sobieraj.

Goście, wśród których większość stanowili dystrybutorzy oświetlenia Philips, mieli wybór – mogli uczestniczyć w projekcie „Philips TV” osobiście bądź za pośrednictwem
internetu

Więcej w NW 11/2020

Księżyc miejscem testów
akumulatorów półprzewodnikowych
Techniczne know-how firmy NGK Spark Plug w obszarze
technologii akumulatorów półprzewodnikowych stało się
przepustką do partnerstwa biznesowego w ramach Hakuto-R,
międzynarodowego komercyjnego programu eksploracji
Księżyca prowadzonego przez ispace. Rezultat: wysłanie
w kosmos prototypu akumulatora półprzewodnikowego.
Na pokładzie lądownika Mission 1 technologia ta zostanie
przetransportowana na Księżyc, gdzie przejdzie rygorystyczne testy.
Więcej w NW 11/2020

Nauka bez wychodzenia z domu
Nissens Training Concept (NTC) to internetowa platforma wiedzy technicznej
z zakresu samochodowych komponentów
układów klimatyzacji oraz chłodzenia, doładowania i emisji silnika, a więc tych wszystkich systemów samochodowych, do których Nissens Automotive dostarcza części
zamienne.
Obecnie platforma udostępnia 4 kategorie sposobów zdobywania wiedzy:

szkolenia do samodzielnej nauki, tzw.
self-learning,
webinaria, tj. szkolenia online prowadzone przez trenerów,
testy wiedzy po odbyciu szkoleń na
żywo,
bibliotekę informacji technicznych.
Więcej w NW 11/2020
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Kolekcja trendów kolorystycznych
Firma BASF zaprezentowała kolekcję Automotive Color Trends („Trendy kolorystycz-

ne w motoryzacji”) na sezon 2020-2021,
obejmującą różnorodne odcienie i efekty
możliwe do uzyskania w nowoczesnych powłokach lakierniczych.
Projektanci BASF Coatings z całego świata stworzyli kolekcję o nazwie CODEX, która obejmuje pełną paletę barw: od nowo
skomponowanych odcieni bieli po głębokie
czernie, oczywiście bez pomijania intensyw-

nych barw znajdujących się pomiędzy tymi
skrajnościami. Kolory stanowią inspirację
dla projektantów pojazdów, które pojawią
się na drogach za 3-5 lat. Wiele powłok oferuje dodatkowe efekty wizualne lub specjalną teksturę zapewniającą również ciekawe
wrażenia dotykowe.
Więcej w NW 11/2020

Wymiana oleju przekładniowego
w pojazdach hybrydowych
Wymiana oleju przekładniowego jest
szczególnie ważna w pojazdach hybrydowych, ponieważ połączenie silnika elektrycznego i spalinowego prowadzi do większego
obciążenia przekładni zmiany biegów. Jednocześnie pracuje ona z mniejszą ilością oleju z powodu braku przemiennika momentu
obrotowego/konwertera hydrokinetycznego. Dlatego ZF Aftermarket radzi warsztatom, aby przestrzegały krótszych okresów

między wymianami oleju w przekładniach
hybrydowych, i udziela niezbędnych wskazówek dotyczących bezpiecznej wymiany.
Profesjonalnie przeprowadzona wymiana oleju może znacznie wydłużyć żywotność automatycznej skrzyni biegów i poprawić komfort zmiany biegów. W rezultacie
może w dużym stopniu zapobiec awariom.
Więcej w NW 11/2020

Aby zasygnalizować stan układu wysokiego napięcia, do
pojazdu musi być przymocowane odpowiednie oznakowanie wysokiego napięcia (system WN aktywny)

Inwestują w najkosztowniejsze wyposażenie
– swoista zmiana warty

Czasem niby tylko kosmetyczne zmiany z punktu widzenia istoty pomiarów czy funkcjonalności. Częściej rewolucyjne podejście
u fundamentów, których wdrożenie uniewrażliwia kosztowny sprzęt
na błędy ludzkie czy zaniechania obsługujących. Inżynierowie nie-

Skanowanie położenia i ruchu kół bez konieczności stosowania podzespołów mechanicznych to o wiele mniejsze ryzyko błędnych pomiarów, np. na skutek rozkalibrowania
czy zużycia torowisk

ustannie pracują nad doskonaleniem wyposażenia.
Na wstępie odnotujmy. Współczesnym wymogom nie odpowiada wyposażenie, które nie jest wpięte w sieć. Takie, za którym
nie idzie wsparcie techniczne online (teleserwis). Dlaczego? Bo nie
sprzyja transparentności (np. wyniki diagnostyki na ścieżce diagnostycznej mogą być przekłamane). Bo nie chroni przedsiębiorcy
przed omyłkami ludzkimi. To tylko dwa z wniosków naszej „wyliczanki”, która za punkt wyjścia przyjęła topowe rozwiązania sprzed 5 lat
i te absolutnie premierowe.
Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek, na kogo wypadnie, na
tego bęc! Wyliczanki, nierzadko pozbawione sensu wierszyki, wyłaniają zwycięzców lub przegranych swoistej rywalizacji. Co uznać
za motywy przewodnie rywalizacji o wybór wyposażenia punktów
obsługi i konserwacji pojazdów? Oto nasz przegląd.
Więcej w NW 11/2020
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Oświetlenie zgodne z prawem
– to trzeba wiedzieć!

Wielu kierowców nieustannie ulepsza swoje samochody i korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań, dotyczy to także oświetlenia. Jednak nie zawsze zmiany, jakie chcemy zastosować, są zgodne
z obowiązującymi przepisami. O czym zatem należy pamiętać?
Prawo jasno wskazuje na normy i parametry, które muszą być
spełnione przez oświetlenie. Dotyczy to oświetlenia zewnętrznego
w samochodach poruszających się po drogach publicznych – każde
zastosowane tam źródło światła musi posiadać homologację ECE.
Każdy reflektor jest projektowany pod konkretne źródło światła – żarówkę, ksenon lub LED – i wyłącznie w parze z nim ma homologację.
Jakakolwiek zmiana oznacza jej utratę, a gdy policjant podczas kontroli odkryje modyfikację, może zatrzymać dowód rejestracyjny lub
ukarać nas mandatem.
Więcej w NW 11/2020

Prawo jasno wskazuje normy i parametry, które muszą być spełnione przez oświetlenie

Sytuacja w sektorze automotive refinish
– klasyki motoryzacji podreperują budżety?
Na podstawie raportów finansowych globalnych dostawców
materiałów i powłok lakierniczych rysuje się taki oto obrazek – wszyscy w jakimś stopniu doświadczyli spadku zysku operacyjnego już
w roku poprzedzającym pandemię, a 2020 to prawdziwe załamanie.

Ciekawym sygnałem jest, że światowy rynek samochodowych lakierów renowacyjnych uzyskuje odtąd nadspodziewanie wysokie przychody, które generują pasjonaci motoryzacji w wydaniu vintage.
3M, Axalta Coating, AkzoNobel, BASF, DowDuPont, KCC Paints,
Kansai Paint, Nippon Paint, PPG Industries, Sherwin-Williams… Renowacja pojazdów zabytkowych to trend, który przykuwa uwagę,
gdy śledzić lekturę raportów globalnych graczy. Nie zmienia to faktu, że w optymistycznym scenariuszu sektor napraw karoseryjnych
i lakiernictwa renowacyjnego (refinish) skazany ma być na największe odrabianie strat, skoro w latach 2019-2020 uśredniony wskaźnik
wzrostu dla kategorii „części zamienne” wynieść ma 4,9%. Tymczasem przewiduje się, że globalny aftermarket napraw i wymalowań
karoseryjnych urośnie przez te 2 lata „tylko” o 3,4%. Przynajmniej taki
scenariusz kreśli organizacja CLEPA w swych analizach opublikowanych w czerwcu br.

Duży spadek szkodowości na naszych pustych ulicach pozwoliło wielu warsztatom na
podgonienie prac przy samochodach zabytkowych, które normalnie pewnie jeszcze
długo czekałyby na swoją kolej

Więcej w NW 11/2020

Zaawansowane kamery z Częstochowy
Wraz z uruchomieniem zakładu elektroniki w Częstochowie firma ZF poszerza
swoją działalność produkcyjną w zakresie
zaawansowanych technologii systemów
wspomagania kierowcy. Nowy zakład uruchomił seryjną produkcję innowacyjnych
kamer S-Cam4.8, które jako jedne z pierwszych na rynku oferują 100-stopniowe po-

ziome pole widzenia. Tego typu technologia
pozwala rozwijać systemy wspomagania
jazdy, takie jak hamowanie awaryjne (AEB)
czy utrzymanie pasa ruchu (LKA – Lane Keeping Assistant). Kamery te wykorzystywane
są ponadto przez wiodących producentów
samochodów w bardziej zaawansowanych,
półautomatycznych funkcjach, takich jak

wspomaganie jazdy na autostradzie czy
asystent jazdy w korku.
Zatrudnienie w częstochowskiej placówce znalazło już 100 pracowników, a liczba ta
będzie rosnąć w związku z planami rozwoju
placówki.
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Nie tylko programy diagnostyczne
– tak dobre jak funkcjonalne

Zawsze warto mieć najnowszą wersję oprogramowania, na tym
polega praca programistów, by takie na bieżąco aktualizować. Czy

to kupując urządzenie diagnostyczne do warsztatu, więc nabywając
narzędzie z softem, czy programy komputerowe dla hurtowni i sklepów motoryzacyjnych – to właśnie ekspansja technologii informatycznej definiuje tu i teraz na rynku automotive.
Telematyka to dwukierunkowa wymiana danych między pojazdem a centrum serwisowym. Uzyskując dostęp do magistrali danych pojazdu, serwis może zdalnie zapewnić pomoc w nawigacji,
zdalną diagnostykę pojazdu, a nawet zdalne blokowanie/odblokowywanie drzwi. Niewątpliwie rozwój systemów informatycznych
w przemyśle motoryzacyjnym zmierzał będzie ku coraz większej automatyzacji (paradygmat pojazdów autonomicznych). A skoro tak,
to warsztat pozbawiony nowoczesnego komputera diagnostycznego funkcjonować nie może, to tak jakby uprawiać gospodarstwo
rolne motyką.
Aktualizacje oprogramowania, jako dodatek kupowany zwykle co
roku, stały się nieodzownym elementem funkcjonowania tego typu
narzędzi na rynku. Od razu pytanie, w jakim kierunku to zmierza?

Zawsze aktualne – to miara funkcjonalności oprogramowania. Na zdjęciu najnowsza
wersja softu do urządzenia e-Videns marki Denso

Więcej w NW 11/2020

Covid-19 powodem spadków obrotów
w przemyśle oponiarskim
Według danych Polskiego Związku
Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) po trzech
kwartałach 2020 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadki
sprzedaży na rynek sięgające 20% w niemal wszystkich segmentach opon. Jedynie
sprzedaż opon motocyklowych wzrosła
o 7%, a w samym III kwartale o 57%. W III
kwartale zwiększyła się też sprzedaż opon
ciężarowych (+15%) i rolniczych (+11), co
ograniczyło spadki w tych segmentach od
stycznia odpowiednio do 3% i 17%. Sytuacja na rynku opon jest podobna w całej
Europie, co potwierdzają dane Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy
(ETRMA).
– Rynek opon w Polsce został bardzo dotkliwie doświadczony przez pandemię, co było
szczególnie widoczne w pierwszym półroczu
bieżącego roku – mówi Andrzej Włodar-

czyk, prezes Polskiego Związku Przemysłu
Oponiarskiego. – Wiele zakładów musiało
przerwać produkcję z powodu spadku zamówień zarówno z rynku pierwszego wyposażenia, jak i wymiany. Dynamika sprzedaży
w III kwartale pozwoliła zmniejszyć spadki
z pierwszego półrocza praktycznie we wszyst-

kich segmentach, ale obserwując dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej w ostatnich
tygodniach i biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, możemy założyć, że rok 2020 będzie bardzo trudny.
Więcej w NW 11/2020
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NSK kontra fałszerze łożysk
Jako producent łożysk klasy premium, NSK od dawna pada ofiarą
fałszerzy. Podejmowane przez firmę inicjatywy sprawiają, że producenci podrabianych łożysk – oszukujący zarówno wytwórców OEM,
nabywców, jak i użytkowników ostatecznych – przez jakiś czas nie są
w stanie zwiększać zyskowności swoich nielegalnych działań. NSK,
wdrażając szereg środków i działań, chce wykorzenić ten niezgodny
z prawem proceder.
Odzwierciedleniem skali problemu jest niedawna konfiskata
23 tys. podrobionych opakowań i etykiet NSK w chińskiej prowincji
Hebei, a także dalsze działania, które w innej fabryce należącej do
tego samego sprawcy ujawniły ponad 90 000 podrobionych opakowań łożysk oraz 10 płyt drukarskich z imitacjami projektów 4 głównych producentów łożysk (w tym NSK).
Liczba maszyn i rodzaj wyposażenia znalezione na terenie po-

mieszczeń fabryki wskazują, jakim poziomem możliwości dysponuje obecnie wielu fałszerzy – odkryto kilka maszyn do drukowania,
laminowania, sztancowania, bigowania
i cięcia. Oprócz podrobionych pudełek
urzędnicy znaleźli także kilka stosów niepociętych jeszcze opakowań, głównie z logo NSK. Wszystkie
produkty zostały skonfiskowane
i zabrane do magazynu Market Supervisory Board (MSB), lokalnego
biura ds. naruszeń znaków towarowych.
Więcej w NW 11/2020

Zaczepy kulowe

– geometria, specyfikacja i ocena stanu technicznego
Transportowanie pojazdu może odbywać
się na kilka sposobów wynikających z cech
technicznych komponentu, wykorzystanego bezpośrednio do przymocowania lub
sprzęgnięcia środka transportu kołowego,
względem którego realizowane są czynności pomocy drogowej, oraz właściwości jako
typu podejmowanego obiektu jezdnego,
z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru występującego w nim uszkodzenia. W tym celu
stosuje, stosuje się platformy najazdowotransportowe z elementami do mocowania,

wykorzystując pasy wytrzymałościowe, urządzenia do unoszenia osi pojazdu przy użyciu
siłowników hydraulicznych, dyszle sztywne
mające na obu końcach odpowiedniej klasy
urządzenia sprzęgające, ucha sprzęgające
umożliwiające między innymi połączenie
pojazdów przy użyciu wytrzymałościowej
liny holowniczej oraz zaczepy kulowe, będące komponentem zwartym – do sprzęgnięcia przy użyciu głowicy zaczepowej.
Więcej w NW 11/2020

Pojazdy specjalne

– dlaczego omijają niektóre warsztaty?
Nie każdy ładunek i nie każdą usługę można przewieźć lub wykonać za pomocą typowego samochodu użytkowego. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym powstało szereg wyspecjalizowanych po-

Współczesne zakresy modyfikacji podwozia są niemal nieograniczone. W tym przypadku konwersja pojazdu objęła ramę, układ napędowy, montaż tylnej osi skrętnej i kabiny
operatora

jazdów, zaspokajających bardzo wyrafinowane potrzeby. Dlaczego
bardzo często omijają one niektóre warsztaty?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na konstrukcję tych pojazdów, miejsce ich powstawania i skalę produkcji.
Nie są to bowiem wyłącznie podwozia pojazdów ciężarowych, zabudowane specjalnymi nadwoziami, jak śmieciarki, pompy do betonu albo wiertnice. W takich przypadkach z reguły mamy do czynienia z dość klasycznym samochodem ciężarowym, składającym się
z ramy, kabiny i specjalnego nadwozia. Najbardziej zaawansowane
konstrukcje, takie jak autotransportery, rębaki do drewna, mobilne
lokale gastronomiczne czy pojazdy lotniskowe, mają ogromny stopień modyfikacji. Zmiany obejmują kabiny, ramy, układy zawieszenia
czy przekazania napędu, układy kierownicze, dodatkowe osie itp.
Wszystko po to, aby spełnić indywidualne potrzeby użytkownika.
Więcej w NW 11/2020

