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Jak ty wydajesz auto?
Wnioski z analiz koszyka zakupów
Porównanie proporcji nabywanych przez profesjonalistów środków trwałych i tych eksploatacyjnych pozwala zauważyć pewną
ciekawą tendencję. Ostatnie kilka lat to spadek inwestycji w szeroko
rozumiane wyposażenie lakierni. I znacząco rosnący udział środków
do pielęgnacji karoserii.
Autokosmetyki, odzież ochronna – rosną zakupy środków i ilość
czasu poświęconego na kwestie detailingowe, te rozumiane jako
zwieńczenie prac i wydanie auta klientowi. Co ciekawe, udział zakupów środków do maskowania (folie ochronne, papier, taśmy) utrzymuje się na niemal stałym poziomie. Tak przynajmniej wynika z danych udostępnionych nam przez sklep dlalakierni.pl, prowadzony
przez Auto-Color Witkowscy, firmę, która od 1996 roku konsekwentnie współpracuje z producentami, dystrybuując szeroko rozumiane
materiały lakiernicze dla wielu partnerów w Polsce i Europie.
Więcej w NW 12/2020

Przybywać ma warsztatów, które po robocie lakierniczej dodają w gratisie zabiegi pielęgnacyjne typu: mycie karoserii, kół i szyb, odkurzanie wnętrza i czyszczenie deski rozdzielczej. Na zdjęciu Sławek Kata podczas tzw. przygotówki

XV Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego
– po raz piętnasty, a jakby pierwszy
Tegoroczna edycja najpierw została przełożona z kwietnia na
listopad, a w końcu odbyła się online. Wielokrotnie podczas dwudniowego wydarzenia przewijała się uwaga, że prezentowane opi-

Tegoroczne wydarzenie (po raz pierwszy w formule online) to 14 sesji tematycznych i ponad 70 prelegentów – liderów firm zajmujących się produkcją i usługami motoryzacyjnymi, ekspertów i analityków rynku, a też przedstawiciela instytucji państwowych

nie o kondycji rynku formułowane na podstawie scenariusza rozwoju wypadków obarczone są niepewnością. W sytuacji niepewności
działają dziś wszyscy przedsiębiorcy.
Nie zmieniło się jedno. Podczas XV Kongresu Przemysłu i Rynku
Motoryzacyjnego, organizowanego przez SDCM, odpowiedzialni za
kształtowanie regulacji prawnych musieli przyznać, że głos rynku
motoryzacyjnego zabrzmiał donośnie. Prelegenci reprezentujący interesy aftermarketu dostarczyli masę dowodów, dzielili się celnymi
spostrzeżeniami na temat kondycji branży, która dostarcza pokaźnych danin na rzecz państwa.
W grudniowym NW relacjonujemy pokrótce wybrane punkty
wydarzenia (17-18 listopada, www.moto-konferencja.pl), które każdego dnia cieszyło się zainteresowaniem kilkusetosobowego audytorium.
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70 lat bydgoskiej „Precyzji”
Okrągły, siedemdziesiąty już jubileusz firmy „Precyzja” potraktowaliśmy jako pretekst
do rozmowy z Andrzejem Bukowskim. Prezes bydgoskiej firmy pracuje w niej od 1956
roku. Swoją przygodę z „Precyzją” zaczynał
jeszcze w Spółdzielni Pracy, będąc wówczas
najmłodszym jej pracownikiem – dziś jest
najstarszym.

O tym, jak firma radzi sobie w dobie
pandemii, opowiada z kolei prezes zarządu Sławomir Kocznur: – W kwietniu i maju
br. wyraźnie odczuliśmy spadek sprzedaży.
W drugim półroczu odrabiamy te straty i patrzymy z nadzieją w przyszłość.
Więcej w NW 12/2020

PDR – naprawa bez lakierowania
Moda czy technologia blacharska?

PDR (ang. Paintless Dent Removal) to usuwanie wgnieceń karoserii bez konieczności ponownego lakierowania elementów. Bez
szpachlowania, szlifowania oryginalnej powłoki lakieru, a w szczególności bez ingerencji i naruszenia fabrycznych, oryginalnych powłok ochronnych.
Metoda PDR pozwala usunąć wgniecenia, w których nie pękł
lakier ani nie została rozciągnięta blacha elementu. Ograniczeniem
nie jest wielkość uszkodzenia, ale jego charakter. Ostre załamania,
odłożone mocne naprężenia na powierzchni i/lub brzegach wgniecenia uniemożliwiają usunięcie wgniecenia w technice PDR. Muszą
być one usuwane w sposób tradycyjny – z wykorzystaniem spotera,
z użyciem szlifowania, szpachli, podkładu i aplikowania nowej kolejnej warstwy lakieru nawierzchniowego.
Więcej w NW 12/2020

Autor podczas szkolenia PDR APP (www.szkolenia.tech)

Testy powłok lakierniczych w motoryzacji
Samochody to coraz bardziej skomplikowane maszyny, nie tylko
pod względem wszędobylskiej elektroniki, ale również materiałów
konstrukcyjnych, ale przede wszystkim warstw dekoracyjnych. Na
samym początku wystarczyła farba i to w jednym kolorze, zwykle

czarnym. Przemysł motoryzacyjny ciągle się rozwija, a w związku
z tym pojawiają się coraz bardziej wyrafinowane normy bezpieczeństwa czy jakościowe. A wszystko zaczęło się na Florydzie, gdzie odbywały się przeładunek i dystrybucja nowych samochodów na całe
Stany Zjednoczone.
Na początku XX wieku często auta stały miesiącami na parkingu w oczekiwaniu na załadunek na statki. Zauważono wtedy, że na
części z nich w krótkim czasie pojawiały się zaczątki korozji. Badając
te przypadki, wykazano, że specyficzne warunki klimatyczne, jakie
panują w tym rejonie świata, w znacznym stopniu przyspieszają
starzenie powłok lakierniczych. W taki sposób narodził się plan na
rozpoczęcie testów powłok samochodów właśnie w tym rejonie.
Od tamtego wydarzenia minęło wiele lat, a normy jakościowe
dotyczące odporności lakierów na warunki zewnętrzne znacznie
się zaostrzyły. Rosnące oczekiwania konsumentów wpłynęły na
opracowanie wielu nowych testów pomagających ocenić wpływ
czynników zewnętrznych oddziałujących na lakier w perspektywie
czasu.
Więcej w NW 12/2020
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Polish Automotive Production Hub
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza, wywołana m.in.
pandemią Covid-19, zainspirowała stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) do uruchomienia projektu pod nazwą
Polish Automotive Production Hub (PAPH). To oferta skierowana
do firm (nie tylko motoryzacyjnych), zainteresowanych przeniesieniem swojej produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej.
Wsparcie w ramach PAPH odbywać się będzie wielopoziomowo i elastycznie, w zależności od potrzeb inwestora. Wysokie
kompetencje firm działających na polskim rynku, wykształcona
kadra i nowoczesne zaplecze produkcyjne oraz dostępne instrumenty wsparcia są gwarancją dobrego biznesu na terenie
Polski.
Więcej w NW 12/2020

PAPH ma na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi branży automotive w Polsce

Inter Cars eksportową potęgą
„Najwięksi eksporterzy na GPW” oraz
„Najdynamiczniejsi eksporterzy na warszawskim parkiecie” to dwa prestiżowe zestawienia przygotowane przez magazyn „Parkiet”.
Wysoką pozycję w obu tych zestawieniach
zajęła firma Inter Cars – 9. w pierwszym i 23.
w drugim.
Ranking „Najwięksi eksporterzy na
GPW” to zestawienie 60 największych firm

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które w swoich
przychodach mogą pochwalić największą
wartością eksportowanych towarów. Ich
łączne przychody z eksportu wynoszą 135
mld zł, co stanowi 12% całego polskiego
eksportu w 2019 roku.
Z kolei „Najdynamiczniejsi eksporterzy
na warszawskim parkiecie” to publikacja

zawierająca listę firm, które w latach 20172019 nie tylko zwiększyły sprzedaż zagraniczną, ale również poprawiły swoje wyniki finansowe. Na liście znalazło się 50 firm,
których przychody eksportowe w 2019 roku
wynosiły ponad 50 mln złotych, a ich udział
w stanowił co najmniej 20% w ogólnych
wynikach firmy.

Ożywienie na koniec roku?
Rok 2020 przyniósł duże spadki sprzedaży w branży motoryzacyjnej. Jednak, jak
podaje PZPM, liczba rejestracji w pierwszej
dekadzie listopada napawa optymizmem.
W tym czasie zarejestrowano o 30% więcej
samochodów osobowych i 49% więcej dostawczych niż w analogicznym okresie roku
2019. Mimo że od stycznia do października
br. odnotowano 26-procentowy spadek,
z końcem roku pojawia się szansa na chociaż częściowe odrobienie strat. Dane VEHIS
pokazują, które marki i modele samochodów są obecnie najczęściej poszukiwane
i co jest ważne dla przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem nowego pojazdu.

Jak wynika z analizy danych, najpopularniejsze pośród marek poszukiwanych
w ostatnich miesiącach (sierpień-listopad)
są nowe samochody BMW. Takich wyszukiwań było prawie dwukrotnie więcej niż
pozostałych najczęściej poszukiwanych, do
których należą Audi, Hyundai, MercedesBenz oraz Ford.
W ofercie BMW największym zainteresowaniem cieszyły się modele z serii 5 oraz
3. Pośród Audi najczęściej wyszukiwanymi
były Q5 oraz A4. Z kolei najpopularniejszy
Hyundai to i30, a także Tucson. Z oferty Mercedes-Benz poszukiwano głównie modeli
klasy GLC i GLE. Ze stajni Forda najpopular-

niejsze były samochody dostawcze Transit,
a także Ford Kuga.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez GfK na zlecenie firmy VEHIS,
wśród małych i średnich przedsiębiorstw,
które planują w najbliższych miesiącach nabyć nowy samochód, ważne są: atrakcyjna
oferta samochodów (89%), prosty proces
zakupu – jedna umowa i jedna rata (81%),
dostępność różnych form finansowania –
leasing, wynajem (79%). Dla 85% badanych
istotna jest kompleksowość oferty, co wiąże
się także z jej elastycznością i skomponowaniem w sposób najbardziej odpowiedni do
sytuacji firmy poszukującej samochodu.
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Pandemia koronawirusa a sytuacja w branży serwisowej
Sytuacja serwisów blacharsko-lakierniczych na rynku polskim nie
jest łatwa. Powodem tego są przede wszystkim rosnące wymagania
klientów i towarzystw ubezpieczeniowych przy jednoczesnym zamrożeniu cen, które utrzymują się na niezmienianym od dłuższego
czasu poziomie, co często oznacza pracę na granicy opłacalności.
Trudności sprawia też rosnąca, nie zawsze uczciwa konkurencja. Stanowią ją serwisy niskobudżetowe, które przechwytują mniej świadomych klientów, chcących zaoszczędzić (z reguły pozornie), co od-

bywa się często kosztem pomijania właściwej technologii napraw
z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa i szeroko pojętej jakości. Dodatkowym, ogromnym problemem dla branży serwisowej okazała się
pandemia Covid-19 i idący za nią lockdown, który wstrzymując na
jakiś czas rozwój całej gospodarki, odbił się bardzo niekorzystnie na
działalności serwisów blacharsko-lakierniczych.
Zaciągnięty dość brutalnie 13 marca br. hamulec spowodował
znaczny spadek liczby zleceń. Dla tych, którzy zarządzali swoimi serwisami w sposób prawidłowy, dbali o odpowiednie zakolejkowanie
prac i inne aspekty zarządcze, droga hamowania (w tym wypadku
im dłuższa, tym lepiej) swój moment kulminacyjny miała na przełomie kwietnia i maja. W sieci franczyzowej Compet, która wspiera serwisy od strony zarządczej, jednym z nadrzędnych celów jest
osiąganie jak największej efektywności serwisu przy wykorzystaniu
posiadanych zasobów, takich jak obiekt, sprzęt, załoga. Najważniejszym aspektem w tym zarządzaniu efektywnością jest zapewnienie
kolejek napraw i tego, aby te kolejki się nie przerywały. Ta strategia
w dużej mierze zdała egzamin, choć odnotowaliśmy znaczne spadki
w najgorszym okresie (sięgające nawet 70%) spowodowane głównie wstrzymaniem zleceń z sektora klientów flotowych...
Więcej w NW 12/2020

Oprogramowanie ServiceFlow w biurze obsługi klienta

AS-PL we Włoszech radzi sobie dobrze
Dokładnie 6 listopada br. minął rok od
otwarcia w Moncalieri (Turyn) AS-PL Italia
s.r.l. W tym czasie zainteresowanie produktami AS-PL we Włoszech wzrosło kilkukrotnie, co przełożyło się na zwiększenie
sprzedaży w tym regionie. Włosi doceniają
europejską jakość marki AS, często wybierają alternatory i rozruszniki z bardzo bogatej
oferty firmy.

W ciągu roku w magazynie we Włoszech
została przeprowadzona przebudowa, dzięki której dwukrotnie powiększyła się liczba
miejsc paletowych. Dodatkowo zbudowana
została 3-poziomowa antresola oraz zamontowano 2500 półek, które mogą pomieścić
wszystkie pozycje z oferty firmy.
– To był bardzo intensywny i pracowity
rok – oznajmia Sebastian Wencel, dyrek-

tor ds. logistyki w AS-PL. – W AS-PL Italia
spędziliśmy wiele tygodni, aby jak najlepiej
przystosować magazyn do coraz większej
liczby zamówień. Dzisiaj widzimy, że ta praca
okazała się bardzo potrzebna, a zmiany przez
nas wprowadzone są dobrze oceniane przez
pracowników i klientów.

wienia i kupowała części bezpośrednio od
grupy zakupowej, natomiast bonusy uzyskiwane z tytułu wolumenu sprzedaży trafiały
do jej spółki zależnej z siedzibą na Cyprze.
KAS wykazała, że kontrolowana spółka – wykorzystując powiązania kapitałowe
i osobowe pomiędzy spółkami w grupie
– tak ukształtowała relacje gospodarcze
z podmiotem cypryjskim, że nie uzyskiwała należnych jej bonusów od zakupów
dokonywanych przez grupę. Profity z tego
tytułu zatrzymywał podmiot cypryjski i nie

transferował ich do kontrolowanej spółki.
Kontrolujący ustali, że w efekcie przerzucania dochodów do zależnego podmiotu
z Cypru, w latach 2014-2016 firma zaniżyła
przychody i w konsekwencji uszczupliła podatek dochodowy od osób prawnych.
Kontrolowana spółka zgodziła się z ustaleniami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, złożyła korekty zeznań podatkowych za lata 2014-2016 i wpłaciła blisko
40 mln zł.

40 mln kary
Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała spółkę dystrybuującą części samochodowe. Podmioty
działające w ramach międzynarodowej
grupy kapitałowej kupowały części motoryzacyjne za pośrednictwem spółki z siedzibą
w Niemczech, która pełniła rolę grupy zakupowej. Z tytułu skonsolidowanych zakupów
spółka niemiecka uzyskiwała bonusy, które
powinny być dzielone pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zbiorczych zamówieniach. Skontrolowana spółka składała zamó-
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„Życiorys” tworzywa

– identyfikacja części i sposób postępowania
Współczesne samochody mają wiele elementów z tworzyw
sztucznych, lakierowanych w kolorze nadwozia. Perfekcyjne lakierowanie takich części to efekt działania wprawnej ręki i optymalnego
przygotowania. No właśnie – przygotowania.
Powiedzieć, że w każdym przypadku należy przestrzegać wskazówek zawartych w metryczkach technicznych, to ciągle mało. Lakiernik w swoim warsztacie napotyka na zasadnicze problemy. Nazwa chemiczna, skrót, nazwa handlowa… Podczas renowacji trzeba
zidentyfikować rodzaj tworzywa. Codziennie narażane na działanie
czynników atmosferycznych ulegają starzeniu. Podlegają przecież,
tak jak inne surowce, procesom starzenia i rozkładu, wywołanych
wilgocią i promieniowaniem UV.
Więcej w NW 12/2020

Małe zadrapania można usunąć w szybki i prosty sposób za pomocą drobnej szpachli

Przygotowanie pojazdu do zimy
– odpowiednia chemia zrobi swoje

Zima to niezwykle trudna pora roku dla samochodów. Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące na drogach sprawiają, że
elementy, takie jak koła czy powłoka lakiernicza, są szczególnie narażone na zanieczyszczenia. Ponadto duża wilgotność sprawia, że
karoseria zdecydowanie szybciej ulega korozji. Jak zatem bez większego wysiłku za pomocą odpowiednich preparatów pomóc klientowi przygotować samochód do zimy? W grudniowym NW publikujemy krótki poradnik, w którym staramy się udzielić odpowiedzi
na to pytanie.

Dokładne umycie auta przed aplikacją wosku to podstawa

Rafał Sosnowski w zarządzie EGEA
Rafał Sosnowski wszedł do zarządu European Garage Equipment Assosation – EGEA
(Europejskie Stowarzyszenia Wyposażenia
Warsztatów). Kandydatura prezesa Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej (STM)
została jednogłośnie przyjęta przez wszystkie organizacje członkowskie podczas walnego zebrania EGEA 29 października 2020 r.
Oprócz Rafała Sosnowskiego w skład zarządu weszli:
Thierry Coton – president – GIEG Francja,

Frank Beaujean – 1st vice president –
ASA Niemcy,
Massimo Brunamonti – 2nd vice president – AICA Włochy,
Leon Andriessen – treasurer – RAI Holandia,
Jaume Berenguer – AFIBA Hiszpania,
Julian Woods – GEA Wielka Brytania.
Rafał Sosnowski komentuje: – Obecność
STM na szczeblu europejskim jest bardzo ważna dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Zde-

cydowana większość przepisów mających
wpływ na ten sektor powstaje w Brukseli i są
one nadrzędne wobec prawa polskiego. Nasze członkostwo w zarządzie EGEA wzmacnia
również głos STM w kraju, a jest oczywiście
dla mnie osobistą satysfakcją i zaszczytnym
wyróżnieniem.
EGEA na arenie międzynarodowej skupia
w swoich szeregach krajowe reprezentacje
stowarzyszeń związanych z branżą wyposażenia warsztatowego.

6

RAPORT WARSZTATOWY

Przyczajony tygrys, ukryty smok
Likwidacja szkód pojazdów ciężarowych

Już sam dobór części mechanicznych dla pojazdów ciężarowych jest niemałym problemem, a co dopiero tych na czas napraw blacharskich. Dużo lepiej wygląda sytuacja, gdy
wziąć na warsztat przysłowiowego dostawczaka

Czy to ASO, czy niezależny warsztat mechaniki pojazdowej, dostęp do danych eksperckich dla aut osobowych jest satysfakcjonujący. Zgoła inaczej wygląda w sektorze truck, gdzie w przypadku

napraw blacharsko-lakierniczych pokutuje wręcz brak jakichkolwiek
standardów na czas likwidacji szkód. Dlaczego deficyt pożądanych
informacji jest wystarczającą przesłanką, by uporządkować ów stan
rzeczy, właśnie poczynając od Polski?
Od razu napomknijmy. W tym artykule w ogóle pomijamy pytanie: czy ustanowienie standardu w dostępie do danych dla napraw
blacharsko-lakierniczych pojazdów ciężarowych i autobusów jest w
interesie wszystkich stron zaangażowanych w likwidację szkód? Faktem jest, że polscy przewoźnicy dysponują największym taborem
ciężarowym w Europie. To także główny powód największej liczby
napraw powypadkowych pojazdów ciężarowych realizowanych na
terenie naszego kraju. Statystyka bazująca na wykonanych przez
warsztaty naprawcze kosztorysach potwierdza – miesięcznie wykonywanych jest ok. 5600-5950 napraw. Przy czym mówimy stricte o
ciężkim taborze wykorzystywanym w transporcie krajowym i międzynarodowym. Co więcej, co roku liczba tych napraw wzrasta o
około 2-3,5% (źródło: opracowanie własne Audatex).
Więcej w NW 12/2020

Licznik elektromobilności
Według danych z końca października
2020 r. w Polsce zarejestrowanych było
łącznie 15 965 samochodów osobowych
z napędem elektrycznym. Przez pierwsze
dziesięć miesięcy br. przybyło ich 6969
sztuk, czyli o 108% więcej niż w analogicz-

nym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA
oraz PZPM.
Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 713 szt. W dalszym ciągu

rośnie też flota elektrycznych motorowerów
i motocykli, która na koniec października
osiągnęła liczbę 8619 szt. Z kolei 383 szt.,
czyli o 154 szt. więcej niż pod koniec ubiegłego roku, liczył pod koniec października
park autobusów elektrycznych.

Co bije po oczach?

– na horyzoncie korzyści społecznych
Finałem lekceważenia symptomów usterek są kosztowne awarie.
Takich usterek większość kierowców nie jest w stanie samodzielnie

Konieczność skalibrowania adaptacyjnych układów oświetlenia – do niedawna tylko
w autach klasy premium, jest dziś zajęciem powszechniejszym, więc wymagającym
i kosztownym!

wykryć, a stacje kontroli pojazdów są doskonałym miejscem do przeprowadzenia wczesnej diagnozy. Jeśli dostaną za to godziwą zapłatę.
Ruszyły konsultacje społeczne w związku z opublikowaniem
projektu ustawy zmieniającej ustawę z 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z 3 kwietnia 2014 r. A to wystarczający
powód, by podjąć temat zwiększenia motywacji do właściwej pracy
u rzetelnych diagnostów. Modyfikacja tabeli opłat uzasadniona jest
zmianą procesu badań technicznych pojazdów (BTP). Pojazdy – te
przed 16 laty i w roku 2020 – to zupełnie inny „materiał badawczy”
analizowany podczas okresowych badań technicznych, o czym
na końcu artykułu. Dowodząc, jak bardzo uzasadnione jest w Polsce urealnienie cennika BTP, rozpocznijmy od wpływu dyrektywy
2014/45 na ekonomię krajów członkowskich.
Więcej w NW 12/2020
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Czarne skrzynki

– w nieulotnych pamięciach sterowników pojazdu
Tak naprawdę są pomarańczowe, a w lotnictwie stosowane od
1958 roku. Było kwestią czasu, kiedy trafią do samochodów. Na przysłowiowe 5 sekund przed wypadkiem współczesne auta rejestrują
kluczowe parametry. Krytyczne, gdy pomyśleć o dowodach w sprawie wad ukrytych czy niefrasobliwej naprawie.
Przy rekonstrukcji wypadków problemem jest często brak wielu
istotnych informacji o przebiegu zdarzenia. Od 2014 roku każde auto
sprzedawane w USA i Kanadzie musi mieć rejestrator EDR, m.in.: parametrów stanu silnika, poduszek powietrznych, pasów, hamulców,
układu kierowniczego itp. W Europie wiele marek ma „czarną skrzynkę”. Dane nagrywane są w pętli – nowe nadpisują stare. Nadpisywanie nowych zdarzeń zamraża (inaczej blokuje) kolizja lub wypadek.
Z punktu widzenia rzeczoznawcy i biegłego sądowego z zakresu
rekonstrukcji wypadków drogowych to genialne rozwiązanie.
Więcej w NW 12/2020

Z debiutem Axes ADW opinie biegłych sądowych mogą zyskać „datę pewną” w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Redukcja masy w pojazdach
Proces obniżania masy całkowitej pojazdu to konieczność, rozpoczął się on już wiele lat temu. Bezpośrednia przyczyna leży w
nieustannym poszukiwaniu sposobu na polepszenie parametrów
pojazdów zarówno jeżeli chodzi o zużycie paliwa, jak i obniżenie
kosztów produkcji. W większości przypadków zmiany konstrukcyjne
mają również pozytywny efekt w dziedzinie bezpieczeństwa biernego i czynnego. Obniżanie masy to efekt nie tylko zamiany na lżejsze
materiały, a również nowych metod łączenia blach.
Więcej w NW 12/2020

Strefy, w których najczęściej stosowane jest klejenie karoserii (fot. BR)

Konserwacja podwozia

Zardzewiałe podwozie po kilku latach eksploatacji
(fot. Iron Garage Jeleśnia)

Korozja „zjadająca” podwozia naszych
ukochanych aut spędza sen z oczu wielu
ich użytkownikom. Jak skutecznie z nią walczyć? A może lepiej zapobiegać, niż usuwać
późniejsze, często nieodwracalne lub trudne do naprawy skutki?
W większości przypadków nad tym problemem zaczynamy zastanawiać się wtedy,
kiedy kończy się gwarancja na ochronę
perforacyjną, czyli po ok. 7-10 latach, gdy
na podwoziu widoczne są zaawansowane
ślady korozji, a często nawet uszkodzenia,
które wymagają ingerencji blacharskiej.
Zazwyczaj przez pierwsze 5 lat zabezpieczenie fabryczne jest na tyle skuteczne, że
ślady korozji nie są zauważalne. Po tym okre-

sie następuje dobry moment, aby dokonać
skrupulatnego przeglądu podwozia i działać
prewencyjnie. Stosunkowo łatwo jest wtedy
wyczyścić miejsca z oznakami niewielkiej
korozji i ponownie prawidłowo je zabezpieczyć. Dużo więcej wysiłku i kosztów będzie
wymagało zabezpieczenie podwozia, które
lata młodości ma już dawno za sobą.
Dużo wcześniej niż po 5 latach warto
odkręcić nadkola i wypłukać błoto, które się
tam gromadzi. Błoto „trzyma” wilgoć i znacznie przyspiesza rdzewienie błotników. Operację najlepiej przeprowadzać co pół roku.
Więcej w NW 12/2020

