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Kabiny lakiernicze

Nowe technologie i rozwiązania
Rozwój techniki, coraz większa podaż innowacji technicznych
oraz presja na producentów urządzeń branży lakierniczej powodują
wdrażanie nowatorskich detali i rozwiązań, czego efektem ma być
powstanie produktu korzystniejszego pod względem ekonomicznym, ergonomicznym i estetycznym. Produktu, którego prezentacja będzie krokiem wyprzedzającym działania konkurencji i wykaże
choćby w minimalnym stopniu przewagę jednych nad drugimi.
Zjawisko to ma również miejsce w branży wytwórców urządzeń
do renowacyjnych napraw lakierniczych pojazdów osobowych i dostawczych. Dotyczy też odbiorców tych urządzeń, tworzących wyspecjalizowaną grupę użytkowników nowoczesnych kabin lakierniczo-suszarniczych oraz stanowisk przygotowania lakierniczego, jako
„kamieni węgielnych” technologii lakiernictwa.
Więcej w NW 4/2021

Przykład nowoczesnej kabiny lakierniczej

Ochronić PAG przed Wilgocią
Sposób Waeco? Hermetyczne pojemniki
Oleje PAG są w naturalny sposób higroskopijne, co oznacza, że szybko absorbują
wilgoć. To, co układy klimatyzacji ze starszym czynnikiem tolerowały bez przeszkód,
dziś staje się poważnym problemem, bo
R1234yf jest czynnikiem znacznie bardziej
wrażliwym na interakcje z olejem i wodą.
Jak woda dostaje się do oleju? Olej PAG
wchłania wodę. Nieszczelne zamknięcie lub
nieodpowiedni materiał pojemnika wystarczą,
aby mógł wchłonąć wilgoć z powietrza atmosferycznego. W celu uniknięcia tego efektu
stosuje się tzw. pojemniki paroszczelne.
Więcej w NW 4/2021

Waeco posiada w swoich urządzeniach hermetyczne pojemniki na olej PAG, które uniemożliwiają dostanie się wilgoci
do układu klimatyzacji
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Lepsza opona z magazynu czy nowa?
Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
we współpracy z TÜV SÜD Polska przeprowadził badanie dotyczące przechowywania opon. Wykazano w nim, że podczas
hamowania na mokrej nawierzchni nie ma
znaczenia, czy opony są nowe, czy z magazynu. Najważniejsze jest to, aby były dobrze
dobrane, profesjonalnie zamontowane i poprawnie przechowywane.
Na zlecenie PZPO w marcu 2021 r. firma
TÜV SÜD przeprowadziła badanie przyczepności opon zimowych na mokrej nawierzchni. Podstawowe pytanie zadane
przez badaczy brzmiało: czy prawidłowo
przechowywane opony tracą na jakości
wraz z biegiem czasu? Aby to sprawdzić
w praktyce, udano się na tor Skoda Autodrom Poznań, którego nawierzchnia została
dokładnie sprawdzona oraz odpowiednio

przygotowana do testu. W samochodzie
Škoda Scala, rocznik 2020, zamontowano
zaawansowany układ pomiarowy śledzący
takie parametry jak przyspieszenie, ABS czy
najbardziej pożądany w tym zestawieniu,

czyli droga hamowania. Za kierownicą zasiadł doświadczony kierowca TÜV SÜD.
Więcej w NW 4/2021

Oddajemy klientowi auto po naprawie

Monster Wheel Cleaner skutecznie, bezpiecznie i szybko
rozprawi się z brudem na felgach

W czasach rosnącej konkurencji warto
pozytywnie się wyróżniać. By tak się stało,
należy zadbać o detale i wysoką jakość obsługi. W tym celu trzeba wyjść przed szereg
i po wykonaniu zlecenia sprawić, by odbiór
samochodu przez klienta był prawdziwą
przyjemnością.
Jednym z najlepszych na to sposobów,
o którym wielu właścicieli warsztatów zapomina, jest dokładne umycie auta przed
wydaniem. Ten prosty zabieg stanowić
będzie wartość dodaną do usługi i pomoże poprawić postrzeganie wykonywanych

Lotos Oil członkiem PZPM
Zajmująca się produkcją i dystrybucją
środków smarnych spółka Lotos Oil dołączyła do Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), największej organizacji reprezentującej drugą co do wielkości
obrotów branżę w polskiej gospodarce –
motoryzację.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego zrzesza 57 firm – najważniejszych
przedstawicieli branży. Organizacja ma
wpływ na działania legislacyjne podejmowane w Polsce oraz reprezentuje branżę

na poziomie kluczowych organów Unii
Europejskiej. Przedstawiciele PZPM mają
dostęp do wszechstronnych analiz rynkowych i danych statystycznych. Spółka Lotos
Oil jest obecnie jedynym jej członkiem, będącym producentem środków smarnych.
Udział w pracach PZPM to dla gdańskiej
spółki nowe możliwości biznesowe i kooperacyjne, łatwiejsza komunikacja pomiędzy
zrzeszonymi firmami oraz współpraca przy
realizacji ważnych dla branży przedsięwzięć
legislacyjnych i regulacyjnych.

przez zakład usług, podniesie jego prestiż i,
co najważniejsze, pozytywnie odbije się na
długotrwałych relacjach z klientem i jego
gotowości do polecenia warsztatu innym.
Dlaczego większość warsztatów mechanicznych i blacharskich nie stosuje takiej
metody? Odpowiedź jest prosta: ponieważ
większości z nich mycie samochodu kojarzy
się z zadaniem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu energii.
Więcej w NW 4/2021
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Zawalcz o tytuł
„Wybitny Wśród Ekspertów”
Dokładnie 1 lutego br. Auto Partner SA uruchomił ósmą już edycję długoterminowej promocji AP Expert. Oznacza to, że już dwa
miesiące promocji za nami, a tym samym pierwsze rankingi faworytów są już znane uczestnikom akcji.
Tym, którzy jeszcze nie zapoznali się z tematem, wyjaśniamy, co
zrobić, aby stać się uczestnikiem promocji i dostać się do Wielkiego
Finału.
Przede wszystkim akcja skierowana jest do mechaników i właścicieli warsztatów samochodowych – klientów Auto Partner SA. Kiedy
ten warunek jest spełniony, należy zarejestrować się w promocji za
pośrednictwem strony apexpert.pl. Następnie sprawdzamy, które
marki są partnerami akcji i w jakim wymiarze. Kolejne kroki to dokonywanie zakupów oraz wypełnianie comiesięcznych testów wiedzy
– obydwa dają w tym roku dodatkowe korzyści już w trakcie trwania
eliminacji. W specjalnych akcjach promocyjnych danych marek nagradzamy co miesiąc aż 50 uczestników, a za najlepsze wyniki z wiedzy aż 25 uczestników.
Ta edycja różni się od wcześniejszych właśnie ze względu na fakt,
iż już w trakcie trwania eliminacji rozdanych zostanie ponad 500 nagród w postaci rabatów transakcyjnych i narzędzi warsztatowych.

Oznacza to, że każdy uczestnik promocji ma wiele szans na zdobycie
dodatkowych nagród, szczególnie że promocja w tym roku trwa aż
8 miesięcy.
Koniec akcji zaplanowany jest na 30 września 2021 r., czyli przed
uczestnikami jest jeszcze sporo czasu, aby umocnić swoją pozycję
w rankingach i nie dać się prześcignąć w końcowym etapie.
Więcej w NW 4/2021

Zelektryzowana klimatyzacja
w pojazdach elektrycznych i hybrydowych
Układy klimatyzacji stosowane są w pojazdach samochodowych
od wielu lat. Na początku zarezerwowane były dla samochodów
luksusowych, obecnie stanowią podstawowe wyposażenie nawet
pojazdów klasy budżetowej.

Hermetyczne, identyfikowalne zbiorniczki na olej oraz UV – Stacja Texa Konfort 760R

Większość z nas nie wyobraża sobie podróżowania samochodem
bez tego układu w upalne czy nawet ciepłe dni. Klimatyzacja podnosi
nie tylko komfort jazdy, ale również bezpieczeństwo. Wysoka temperatura w kabinie niekorzystnie wpływa na samopoczucie kierowcy, co
przekłada się na jego koncentrację i przyspiesza uczucie zmęczenia.
Jednym z kluczowych podzespołów układu klimatyzacji jest
kompresor. Podnosi on ciśnienie czynnika chłodniczego (gazu R134
lub R1234yf ). W samochodach wyposażonych w silnik spalinowy
napędzany jest paskiem wieloklinowym. Co jednak, gdy mamy do
czynienia z pojazdem elektrycznym lub hybrydowym? Pomimo występowania w hybrydach silnika spalinowego nie służy on już do
napędzania kompresora klimatyzacji. Wynika to z tego, że często,
zwłaszcza podczas jazdy miejskiej, taki pojazd porusza się za pomocą silnika elektrycznego, a nie spalinowego. Brak napędu sprężarki
powodowałby mało wydajne działanie układu klimatyzacji. Dlatego
zarówno w pojazdach hybrydowych, jak i elektrycznych stosuje się
kompresory z napędem elektrycznym.
Więcej w NW 4/2021
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Zużycie energii i procesy lakierowania koszt pracy kabiny
Każdemu właścicielowi czy menedżerowi zależy na zaoszczędzeniu energii oraz zmniejszeniu jednostkowych kosztów naprawy. Dzięki radykalnej redukcji zużycia energii inwestycja zwraca się

w krótkim czasie. Wszak kabinę kupujemy raz i liczymy, że będzie
działać bardzo długo. Może czas odpowiedzieć sobie na pytanie: ile
energii i jakie koszty generuje twoja kabina?
Digitalizacja stała się nieodłącznym elementem naszego życia.
Współczesny klient jest niecierpliwy, szybkie wykonanie usługi to
istotny czynnik, który często decyduje o wyborze wykonawcy. Dotyczy to również napraw renowacyjnych. Stosowanie „szybkich”
produktów może nie wystarczyć, warto zainwestować w cyfrowe
rozwiązania, w znaczny sposób poprawiające przepływ pracy. Wszak
sterowanie kabinami może być oparte o kilka różnych paneli kontrolnych: od elektronicznych, przez sterowanie falownikowe, aż po komputerowe sterowanie DGT, by wspomnieć rozwiązanie wiodącego
globalnego producenta farb i lakierów – Axalta Coating Systems. I tu
dochodzimy do wysiłku, jakiego podjęła się wspomniana firma.

Ile energii i jakie koszty generuje twoja kabina? Konia z rzędem temu, kto jest w stanie
udzielić jednoznacznej odpowiedzi

Więcej w NW 4/2021

Bezpieczna i czysta lakiernia

Ważne dla pracowników, ważne dla efektów
Nawet najlepsze urządzenia oraz największa wprawa i umiejętności lakiernika nie pomogą w uniknięciu wtrąceń, jeśli nie zadbamy o odpowiednie warunki pracy w kabinie lakierniczej. Eliminacja
wad lakierniczych to nie jedyny argument za tym, aby większą wagę
przykładać do zabezpieczenia kabiny. Jak to zrobić? Jakie technologie stosowane są najczęściej?
Odpowiednie zabezpieczenie ścian, podłóg i urządzeń w lakierni pozwoli nie tylko na wyeliminowanie wad lakierniczych, zabezpieczy także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Coraz większe
znaczenie zyskuje też, chociażby w oczach potencjalnych pracowników, tzw. kultura pracy. I ostatni argument, ale wcale nie mniej
ważny, to walory estetyczne takiego miejsca. Nie jest to już „brudna” część zakładu czy serwisu. Nowoczesna lakiernia to wizytówka,
odwiedzana przy różnego rodzaju wydarzeniach, ale także podczas
audytów i szkoleń.
– Wyróżniamy kilka technologii stosowanych podczas zabezpieczania
lakierni. W Blowtherm Polska mówimy o technologii suchej, hybrydowej

i mokrej – opowiada nam Jarosław Frączek, dyrektor handlowy tej firmy, która jest wyłącznym importerem na Polskę marki Colad EMM. Na
łamach kwietniowego NW przyglądamy się tym trzem technikom.

Strefa przygotowawcza Blowtherm – folia Colad Film4Floor

Benzynowe silniki Mazdy z technologią Skyactiv-G
Technologia Skyactiv-G, zaadaptowana powszechnie do silników
koncernu Mazda w 2012 roku, okazała się udanym krokiem w stronę
ewolucji benzynowych jednostek napędowych. Japończycy zdecydowali się na opracowanie silnika o podwyższonym stopniu sprężania, który pracuje według cyklu Millera i odbiega od trendów („downsizing”) preferowanych przez producentów europejskich. Warsztat
niezależny nie powinien obawiać się obsługi tych silników, jeżeli tylko
wnikliwie zapozna się z ich budową i technologią naprawy.
Komora silnika 2.0 o oznaczeniu PE i mocy 121 kW w Maździe CX-5

Więcej w NW 4/2021
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System komfortu termicznego
Awaria klimatyzacji? Wszędzie tam, gdzie być albo nie być jest
komfort pracy kierowcy, liczy się każda godzina. Przedsiębiorca nie
może sobie pozwolić na niesprawny układ klimatyzacji w maszynie,
która musi zarabiać.
Opieka serwisowa i naprawy układów klimatyzacji w pojazdach
to pewny biznes na aftermarkecie. Gdy profilować nowoczesny
warsztat w kierunku rentownych usług, nikt chyba nie zaprzeczy, jak
przez ostatnie dekady urósł park pojazdów, które cieszą swych użytkowników komfortem termicznym. I tak jak trudno dziś wyobrazić
sobie samochód bez klimatyzacji, tak trudno oczekiwać, by przedsiębiorca z jakichś powodów miał zwlekać z naprawą niesprawnego
układu. Kierowca ciężarówki mu tego nie wybaczy. Sprawna klimatyzacja w pojeździe komercyjnym to po prostu priorytet. I niepowetowana strata, gdy warsztat nie może „od ręki” przyjść z pomocą.
Analogicznie rolnik może martwić się, jaka będzie pogoda jutro, ale nie może sobie pozwolić na niesprawny układ klimatyzacji
w maszynie, która w sezonie musi na siebie zarabiać. W czasie żniw
czy zbiorów liczy się każda godzina. Tyle może dzielić rolnika od
znakomitej pogody do burzy. Dlaczego wspominamy o sprzęcie rolniczym? Otóż miniony rok zapisał się rekordem rejestracji nowych

Rośnie popyt na obsługę klimatyzacji w pojazdach użytkowych w wydaniu mobilnym

ciągników w Polsce – to najlepszy wynik w ciągu ostatnich 3 lat. Co
więcej, udział lepiej wyposażonych, więc ciągników z klimatyzacją
pokładową w ogólnej sprzedaży będzie rósł. Usługi serwisów mobilnych, które dokonują napraw bezpośrednio na polach? Są drogie, ale
więcej kosztuje sprzęt niepracujący w szczycie sezonu żniwnego.
Więcej w NW 4/2021

Wiele warsztatów nadal bez kasy fiskalnej online
Na początku roku informowaliśmy
o prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową kontrolach w warsztatach
samochodowych i serwisach ogumienia.
Sprawdzano, czy prowadzący działalność
zastosowali się do obowiązku posiadania
i użytkowania kasy fiskalnej online. Jak dowiedzieliśmy się pod koniec marca, w ramach kontroli nałożono 679 mandatów
na łączną kwotę ok. 456 tys. zł. W piśmie
z wydziału prasowego Ministerstwa Finansów czytamy: „Ujawniono prawie 600 przypadków, w których przedsiębiorcy do tego

obowiązani, mimo upływu ponad roku od
wejścia w życie przepisów dotyczących kas
fiskalnych online, nie posiadali tego typu
urządzeń. W niektórych województwach
tego rodzaju uchybienia dotyczą ponad
50% kontrolowanych podatników. W toku
weryfikacji ujawniono także 49 przedsiębiorców, którzy zawiesili albo zamknęli formalnie swoją działalność gospodarczą mimo jej
faktycznego prowadzenia, tym samym nie
odprowadzali, m.in. do budżetu państwa,
żadnych podatków. Oprócz takich nieprawidłowości ponownie stwierdzono szereg

Jak uszkodzić
pompę wody?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak dochodzi do uszkodzeń pompy
wody? Zdziwiłbyś się, na ile sposobów można to zrobić.
Zazwyczaj podczas szkoleń dotyczących układu chłodzenia
dowiadujesz się, co robić, aby go właściwie serwisować. Niewielu
prelegentów wspomina o tym, czego nie robić. Dlatego postanowiliśmy spojrzeć na aspekt montażu pompy wody z zupełnie innej
perspektywy. W kwietniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”
omawiamy, jakie czynności niemalże gwarantują uszkodzenie tego
podzespołu.

przypadków, w których podatnicy posiadający kasy rejestrujące online nie ewidencjonowali świadczonych usług i sprzedaży
towarów i nie wydawali swoim klientom
obowiązkowych paragonów fiskalnych”.
Ujawniono 600 przypadków, ale niewiele
mówi to o rzeczywistej skali tego problemu,
bo urzędnicy nie odpowiedzieli na pytanie
o liczbę wszystkich skontrolowanych warsztatów. Nie wiadomo też według jakiego klucza wybierano serwisy do kontroli.
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Jakie pistolety lakiernicze?
Od bazy po lakier bezbarwny
By ułatwić zakup tego najlepszego, postanowiliśmy zasięgnąć
języka u dystrybutorów. Każdy miał okazję zaprezentować swoją

sztandarową propozycję – tę najlepszą, bo to szczytowe osiągnięcie
inżynierów czy po prostu bestseller w ofercie firmy.
Założenie było takie, by pokazać walory pistoletu przeznaczonego do bazy wodorozcieńczalnej i/lub do lakieru bezbarwnego
(wierzchniego). Temu służy tabela porównawcza, którą publikujemy w kwietniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”, a w której
prezentujemy wybrane informacje. Przedmiotem naszego zainteresowania są pistolety lakiernicze. Te, które osiągają szczególnie wysokie współczynniki transmisji dzięki technologii niskiego ciśnienia.
Duża objętość przy niskim ciśnieniu (High Volume Low Presure)
– pistolety tego typu są szczególnie polecane w branży lakiernictwa samochodowego. Zalety techniki HVLP są niepodważalne przy
nakładaniu drogich materiałów o stosunkowo niskiej lepkości lub
gdy wymagana jest cienka, równa powłoka. Jaki działa wydajniej,
ekonomiczniej? A który lepiej układa się w dłoni? Czy interesujący
nas daje dużo swobody, bo gwarantuje szybką wymianę dyszy do
konkretnego zadania, a mycie i czyszczenie części składowych okaże
się wdzięcznym zadaniem? Pytań o to, jak dokonać wyboru optymalnego sprzętu dla lakierników, jest więcej. W NW 4/2021 prezentujemy
przegląd propozycji dla fachowców od prac typu refinish.

Który pistolet wybrać? Bywa przecież, że jeden nie wystarczy. Na pewno pożądany będzie taki, którego konstrukcja sprzyja utrzymaniu w nienagannej czystości

Oleje do sprężarek

Czym jest
lakierowanie SPOT?

Właściwości olejów
ND-8 i ND-12

Lakierowanie SPOT to metoda miejscowego, punktowego lakierowania, która pozwala skutecznie usunąć rysy, a także otarcia i inne drobne uszkodzenia.
Dzięki miejscowemu zastosowaniu lakieru usługa ta może być tańsza niż inne
metody nawet o 60% – nie wymaga ingerowania w „zdrowe” elementy karoserii, a tym
samym nieuszkodzony lakier, jednocześnie
pozwala zachować jak największą część lakieru oryginalnego. Nie zmusza również do
demontowania elementów do naprawy, co
znacząco skraca czas reparacji nawet do 1,5
godziny.
Naprawy lakiernicze SPOT wykonywane
są zgodnie ze sztuką. Podlegają jej wszystkie
uszkodzone warstwy powłoki lakierniczej.
Stosowane jest cieniowanie, ale w ramach
elementu. Szczególnie polecamy wykorzystywanie tych zasad w przypadku lakierowania drobnych elementów i rantów.
Więcej w NW 4/2021

Więcej w NW 4/2021

DND08250
– olej ND-8 R134a

DND12250 – olej ND-12
R134a i R1234yf

Możemy wyróżnić trzy rodzaje olejów do
sprężarek, które wykorzystują technologię
olejów bazowych z glikolu polialkilenowego:
oleje Denso z podwójnie zamkniętymi wiązaniami, zwykłe oleje PAG z podwójnie zamkniętymi wiązaniami i oleje PAG z pojedynczo
zamkniętymi wiązaniami chemicznymi. Tych
ostatnich, ze względu na niską jakość, nie będziemy porównywać z olejami z podwójnie
zamkniętymi wiązaniami chemicznymi.
Usługa SPOT przed i po naprawie

Więcej w NW 4/2021
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Niezwyczajne lakierowanie
maszyn budowlanych
Maszyny budowlane, podobnie jak pojazdy samochodowe, wymagają odpowiednich powłok lakierniczych. Jednak trudno
sobie wyobrazić, aby ostatnią warstwę lakieru na auto nakładano w innym miejscu

niż fabryka. W przypadku maszyn budowlanych nie jest niczym dziwnym, że lakierowanie odbywa się z dala od wytwórni.
Dlaczego? O tym na łamach kwietniowego
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Nanoszenie barw klienta przynosi nie tylko efekt marketingowy, chroni również przed kradzieżą

Montaż
i uruchomienie
sprężarki
klimatyzacji
Porady Nissens

Sprężarka jest sercem układu klimatyzacji. Na jej prawidłowe działanie i trwałość
wpływ mają zarówno poprawny montaż, jak
i prawidłowe działanie pozostałych elementów układu klimatyzacji oraz serwisowanie.
Często przyczyną uszkodzenia sprężarki
są inne elementy układu A/C lub nieprawidłowe jego serwisowanie. Dlatego najważniejszą kwestią przed montażem nowej sprężarki jest ustalenie przyczyny awarii starej.
W kwietniowym NW wyliczamy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę
przy starannym i poprawnym montażu nowej sprężarki.

Wiosenne porządki

Jak zadbać o auta klientów na wiosnę?
Po zimie, która w tym roku była zdecydowanie bardziej śnieżna i mroźna niż można się
było spodziewać, nadeszła wreszcie wiosna.
To idealny czas, aby zadbać o auta nasze
i klientów. Duże ilości opadów oraz obficie
posypane chlorkami sodu drogi odcisnęły
piętno na stanie podwozia aut, które jeżdżą
po polskich (i nie tylko) drogach.
Pierwszym etapem naszego działania
powinno być solidne umycie podwozia przy
użyciu myjki ciśnieniowej i przewidzianych
do tego detergentów (typu dimer). Po wykonaniu takiego zabiegu możemy wstępnie
ocenić obraz zniszczeń. Istotną czynnością,
która niestety jest często pomijana, a powinna zostać obowiązkowo wykonana, jest
demontaż nadkoli wewnętrznych. Plastikowe nadkola mają – jak wiemy – za zadanie

chronić nasze auto przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowanymi kamieniami znajdującymi się na drodze. Niestety,
pod nadkola dostaje się duża ilość piachu,
błota i liści, które zalegają tam latami. Ziemia
czy piach, zbierające się pod nadkolami, są
przyczyną powstawania korozji. Nieusuwane latami błoto powoduje powstawanie
korozji dołów błotników, progów czy ściany
grodziowej. Przez ostatnie miesiące zostało
ono dodatkowo nasączone błotem pośniegowym z dużą ilości soli. Taki mokry „kompres” będzie sprzyjał rdzewieniu jeszcze
przez długie miesiące.
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Nadkole z zamontowanym nadkolem plastikowym

