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Uporządkować lakierniczy rynek pracy
Nowe kwalifikacje rynkowe w Dzienniku Ustaw RP
Deficyt młodych lakierników na rynku pracy, a wśród tych, którzy
są gotowi podjąć zatrudnienie w tym fachu, bardzo zróżnicowany
poziom przygotowania zawodowego. W efekcie serwis lakierniczy

niejednokrotnie zatrudnia młodego człowieka, ale tak naprawdę nic
nie wie o jego faktycznych umiejętnościach. To dwie główne bolączki zakładów lakierniczych, a przez to też całej branży. Rozwiązaniem mają być kwalifikacje rynkowe. W dużym skrócie chodzi o to,
by lakiernicy mogli potwierdzić własne umiejętności – niezależnie
od tego, jak zdobyte – certyfikatem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
NOVOL, największy polski producent rozwiązań dla lakiernictwa,
problem nieuporządkowanego rynku pracy w lakiernictwie dostrzega od lat. – Firmy, z którymi współpracujemy, często zgłaszają, że nie
mają możliwości zweryfikowania umiejętności kandydatów do pracy.
W rezultacie to ryzyko biorą na siebie. Idealnym rozwiązaniem będzie,
jeśli kandydat do pracy zgłosi się z konkretną kwalifikacją. Będzie to
gwarancja, że to osoba na określonym poziomie, która będzie potrafiła
realizować zadania – mówi Michał Sztuba z NOVOL-a.

NOVOL od lat angażuje się w popularyzację zawodu lakiernika samochodowego, jednym z przykładów tego jest Turniej Młodych Lakierników

Więcej w NW 9/2021

Brak wyboru to najgorszy scenariusz
Z punktu widzenia tak konsumenta, jak i firm ubezpieczeniowych
istnienie wyboru ma kolosalne znaczenie. A co, gdy zapanuje deficyt na takie np. grille chłodnicy – części nieodzowne do odbudowy
pojazdu? O niepokojącej sytuacji na rynku części karoseryjnych rozmawiamy z Andrzejem Senkowskim z firmy Polcar.
Fachowcy doskonale wiedzą, że zamienniki powinny użytkowo
i jakościowo w pełni odpowiadać częściom oryginalnym.
– I tu rola aftermarketu, który produkuje i zaopatruje niezależne warsztaty w części karoseryjne, korzystając z obowiązującej w Polsce od 2007
roku Klauzuli Napraw – zwraca uwagę nasz rozmówca. – Te części od
wielu lat są domeną firmy Polcar. Z jednym wyjątkiem, bo póki co zaprzestaliśmy oferować maskownice chłodnic do aut marki Audi. Rynek wtórny
powinien mieć świadomość, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję.
Więcej w NW 9/2021

Polcar ma w swych archiwach niemałą dokumentację zdjęć stoisk z targów, podczas
których prezentowano grille do pojazdów marki Audi. Tu kadr z targów poznańskich
z lat 90. XX w., na którym celowo powiększono ową część karoseryjną
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Butelki PET w produkcji opon
W 2022 roku firma Continental włączy w produkcji opon stosowanie poliestru pochodzącego z recyklingu plastikowych butelek. Nowa zrównoważona przędza poliestrowa będzie uzyskiwana
z butelek z politereftalanu etylenu (PET) w procesie mechanicznym
i zostanie wykorzystywana do budowy osnowy opony. Jak czytamy
w materiale prasowym, może ona całkowicie zastąpić konwencjonalny poliester.
Więcej w NW 9/2021

Bateryjny
dogmat,
czyli przemysł
na kursie
kolizyjnym
Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami płynącymi z Komisji Europejskiej polityka „Zielonego Ładu” nie miała zakazywać
technologii silników spalinowych, a jedynie wskazać kierunek rozwoju. Tymczasem
propozycja KE zakładająca stuprocentową
redukcję emisji CO2 do 2035 r. oznacza ni
mniej ni więcej tylko zakaz stosowania konwencjonalnego napędu. Jeśli wejdzie w życie, europejski przemysł motoryzacyjny znajdzie się na kursie kolizyjnym z górą lodową
– ostrzega Stowarzyszenie Dystrybutorów
i Producentów Części Motoryzacyjnych.
Więcej w NW 9/2021

Objawy zużytych
amortyzatorów

Podobnie jak większość elementów podwozia mających decydujące znaczenie dla
bezpieczeństwa, amortyzatory i kolumny
zużywają się stopniowo w trakcie normalnej eksploatacji. Negatywne skutki – mniejsza precyzja kierowania, skuteczność hamowania i/lub stabilność pojazdu – mogą
nie być łatwo zauważalne w normalnych
warunkach jazdy. Tempo zużycia zależy od
wielu zmiennych, takich jak warunki drogowe i środowiskowe, styl jazdy i obciążenie
pojazdu.

Podczas gdy amortyzatory i kolumny zużywają się stopniowo, pojazd może sygnalizować, że coś jest nie tak. Zużyte amortyzatory i kolumny mogą mieć szkodliwy
wpływ na układ kierowniczy, hamowanie
i stabilność pojazdu. Jeśli wykazuje on którykolwiek z opisywanych objawów, należy
umówić się z serwisem na kontrolę trójkąta
bezpieczeństwa – Safety Triangle – układu
zawieszenia.

Łożyskowanie
Wysiłki inżynierów skupione są na wydłużeniu przebiegów, a to dzięki nowatorskiej technologii wytwarzania bieżni łożysk
i nowemu podejściu do zagadnień trybologii pracujących powierzchni. Na rynku wtórnym standardem są dziś wstępnie zmontowane zestawy naprawcze.
W konstrukcjach pojazdów samochodowych stosowane są zarówno łożyska ślizgowe, jak i toczne. Te drugie należą do najbardziej rozpowszechnionych elementów
konstrukcyjnych większości podzespołów.
Na początku nieco o doskonaleniu takich
części. Współczesne łożyska są produkowane

zgodnie z bardzo surowymi normami, z mikronową i submikronową dokładnością wymiarów i geometrii. Bardzo ważne jest, aby
podczas montażu łożysko zabezpieczone było
przed wnikaniem zanieczyszczeń twardych
i miękkich. Tu pierwsza wskazówka. Dotykanie łożysk gołymi rękami może spowodować
korodowanie ich powierzchni, przyczyną jest
wilgoć o kwaśnym odczynie lub inne zanieczyszczenia, które mogą znajdować się na
rękach. To dlatego podczas pracy z nimi najlepiej stosować niepylące rękawice ochronne.
Więcej w NW 9/2021

Zestaw FAG SmartSET zmienił standardowe podejście
do kwestii wymiany łożysk stożkowych w kołach pojazdów ciężarowych
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Technik pojazdów samochodowych
na wyciągnięcie ręki
Pod koniec września rusza Samochodowa Szkoła „Nowoczesnego
Warsztatu”. To już ostatni moment, by zgłosić swój udział i za półtora
roku móc pochwalić się tytułem technika pojazdów samochodowych.
Oczywiście taki dokument, poza satysfakcją, daje też konkretne

korzyści. Średnie wykształcenie techniczne jest wymagane m.in. po
to, by podejść do egzaminu na diagnostę samochodowego. Wykształcenie pomaga również rozwijać karierę zawodową. Awans na
stanowisko doradcy serwisowego czy kierownika warsztatu? Pracodawcy z pewnością przychylniejszym okiem patrzą na osoby z technicznym wykształceniem.
Oferta skierowana jest między innymi do mechaników samochodowych posiadających już wiedzę praktyczną, którzy z różnych
przyczyn potrzebują dyplomu potwierdzającego posiadane umiejętności. Zapraszamy również wszystkich tych, którzy chcą uaktualnić, uporządkować
lub zdobyć podstawową wiedzę niezbędną podczas serwisowania i napraw pojazdów samochodowych. Zajęcia teoretyczne będą
odbywać się przez internet w formie prowadzonych na żywo lekcji
w środy i czwartki od 19.00 do 21.00. Formę stacjonarną będą miały
jedynie zajęcia praktyczne, ale każdy uczestnik organizuje je we własnym zakresie, na przykład w warsztacie, w którym obecnie pracuje.
Więcej w NW 9/2021

Studiujemy klasyki
Analiza rynku wtórnego
Wygląda na to, że w branży motoryzacyjnej zapanowała moda
na stare auta. Według Society of Motor Manufacturers and Traders
(SMMT) średni wiek pojazdów na drogach w Wielkiej Brytanii wzrósł
do 8,4 lat. To najwyższa średnia wieku w historii, reprezentowana
przez ok. 10 milionów pojazdów z rocznika 2008 i wcześniejszych.
– Ta zmiana jest w dużej mierze efektem pandemii, która zahamowała wchłanianie nowych aut przez rynek w 2020 r., kierowcy wolą
eksploatować swoje samochody dłużej niż zwykle – wyjaśnia dyrektor
generalny SMMT Mike Hawes.
European Automobile Manufacturers Association (ACEA) odnotowało podobny trend: w UE średni wiek samochodów osobowych
wynosi obecnie 11,5 lat, a samochodów dostawczych – 11,6 lat.
Inne źródła wskazują na dodatkowe czynniki. Artykuł zamieszczony w portalu ThisisMoney.co.uk sugeruje na przykład, że „wielu
kierowców postanowiło poczekać ze zmianą auta na nowe w związku z planowanym na 2030 r. zakazem sprzedaży pojazdów pasażerskich na benzynę i diesel”.
W innym artykule ThisisMoney.co.uk założyciel Retro Motor Richard Aucock stwierdza, że do tej sytuacji przyczynia się zwiększony przebieg, jaki mogą osiągnąć nowoczesne auta ze względu na
swoją lepszą jakość, wydajność i niezawodność. Ponadto uważa,

że powinniśmy uwzględnić jeszcze jeden mniej oczywisty czynnik:
auta klasyczne.
Więcej w NW 9/2021
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Z programem wygodniej i bezpieczniej
Organizacja pracy w warsztacie samochodowym

– Doświadczenia naszych klientów są jednoznaczne. Jeśli warsztat
samochodowy zdecyduje się na korzystanie z oprogramowania komputerowego przy organizacji pracy, praktycznie nigdy już z tego nie rezygnuje – mówi nam Janusz Lenda, odpowiedzialny za wdrożenia
oprogramowania Asco w serwisach samochodowych. Odwiedziliśmy krakowską siedzibę firmy, która jest producentem oprogramowania Firma2000. Można je obsługiwać za pomocą aplikacji na
smartfony F24 Workshop. Oba rozwiązania znacząco usprawniają
pracę każdego warsztatu.
Skanowanie informacji o pojeździe bezpośrednio z dowodu rejestracyjnego
– szybko, wygodnie, bezbłędnie

Więcej w NW 9/2021

Trudne śruby
Ponowne użycie śrub i nakrętek? Ryzykowna to oszczędność, bo o ile ocenimy
organoleptycznie stan gwintu, to na pewno
nie zweryfikujemy, czy nie mają po prostu
dość. Przekroczona granica ich plastyczności każe podejrzewać, że nie dobrano odpowiednich narzędzi do połączeń gwintowych, z jakimi przyszło się nam zmierzyć.
Większość z nich w trakcie wieloletniej
eksploatacji samochodu nigdy nie będzie
odkręcana. Nas jednak interesują te, z którymi przyjdzie się mierzyć wielokrotnie. Wszak
połączenia gwintowe to połączenia rozłączne. Ich celem jest skuteczne i bezpieczne
łączenie elementów, wobec czego muszą
gwarantować stałą i wysoką wartość siły dociskowej, jednocześnie zapewniając łatwy

demontaż. Problem? Regularne wykręcanie
i ponowne wkręcanie śrub/nakrętek koła
powoduje, że gwint traci swoje pierwotne

Błędem jest stosowanie jednakowej siły niezależnie od
typu pojazdu i połączenia gwintowego, co może prowadzić do zbyt mocnego dokręcenia śrub i problemów
z odkręceniem koła podczas awarii na drodze. Tudzież
ryzyka ich poluzowania w trakcie jazdy

właściwości i nie gwarantuje integralności
połączenia. Jak bardzo traci? Doświadczalne testy dowodzą, że siła dociskania śruby
potrafi spaść nawet o 30% (z 45 000 N do
poniżej 30 000 N) już po 10-krotnym odkręcaniu i dokręceniu kół! Swego czasu włoskie
Ministerstwo Transportu przeanalizowało
200 000 wypadków. Do 52 doszło na skutek
odpadnięcia kół. A to wystarczająca przesłanka, by ryzyko postępującego przeciągnięcia
gwintu i brak początkowego współczynnika
tarcia w przypadku skorodowanych elementów uznać za wystarczającą wskazówkę i raz
na czas wymienić je na nowe.
Więcej w NW 9/2021

Korozja nigdy nie daje za wygraną
Firma Budweg Caliper poddaje regeneracji zaciski hamulcowe,
stosując wyjątkowy proces zabezpieczania powierzchni przed korozją. Wieloletnie doświadczenie pozwala jej zaoferować na motoryzacyjnym aftermarkecie produkty charakteryzujące się unikatową
trwałością i wytrzymałością.
Regeneracja zacisków hamulcowych to bardzo pracochłonne
zajęcie. W przypadku firmy Budweg Caliper czyszczenie i regeneracja nadal częściowo przebiegają manualnie, co pozwala zapewnić
wysoką jakość. Każdy element długo pozostaje w rękach spostrzegawczego i doświadczonego pracownika. Budweg nie dopuszcza
żadnych kompromisów w zakresie jakości, a tym samym bezpieczeństwa klientów. Jednym z kluczowych czynników jest zapewnienie najwyższej jakości, trwałych powłok zabezpieczających powierzchnię produktów.
Więcej w NW 9/2021

Smar silikonowy zwiększa ochronę przed korozją zacisku hamulcowego
i jego ruchomych elementów
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Jak uszkodzić paskowy rozrząd?
Czy wiesz, że sposób, w jaki montujesz paskowy zestaw rozrządu, może doprowadzić do
jego awarii? Albo że może się do niej przyczynić niewłaściwy dobór bądź pominięcie kontroli współpracujących z tym układem części?
Poniżej kilka przykładów, jak doprowadzić do
awarii zespołu napędu układu rozrządu podczas montażu zestawu z paskiem zębatym.

Jak wyciszyć
głośne
popychacze?

Więcej w NW 9/2021

Zestaw rozrządu z pompą wody HEPU

Układ hamulcowy

Uszkodzenia tarcz i klocków
Głównym zadaniem układu hamulcowego jest efektywne i bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Należy jednak pamiętać, iż

już od ponad 25 lat układ hamulcowy stał
się składnikiem i „elementem wykonawczym” systemu ESP. Elektroniczny program
stabilizacji toru jazdy (ESP) w fazie aktywacji
koryguje tor jazdy poprzez przyhamowywanie danego koła lub ograniczenie momentu
napędowego. Zatem od stanu technicznego tarcz, klocków, zacisków oraz innych
elementów układu hamulcowego będzie
zależeć nie tylko długość drogi hamowania,
ale również prawidłowy czas reakcji tego
systemu. Warsztat, diagnozując i serwisując
układ hamulcowy, powinien realizować naprawy w fachowy sposób.

Układ hamulcowy jest jednym z najważniejszych w pojeździe, ponieważ ma
kluczowy wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
Niestety podlega również eksploatacyjnemu zużyciu, więc warto pamiętać, aby
poddawać go okresowej obsłudze. Należy
zwracać uwagę na usterki wynikające ze
specyfiki eksploatacji oraz... z upływu czasu.

Nadmierny hałas wydobywający się
z silnika może mieć wiele przyczyn, które
wymagają szczegółowej diagnostyki. Może
być skutkiem usterki panewek, wtryskiwaczy, sworzni tłokowych, ale statystycznie
najczęściej hałasują hydrauliczne popychacze zaworów.
Dlaczego tak się dzieje? Jednym z elementów konstrukcyjnych tego elementu
jest... olej silnikowy. Tworzy on poduszkę
rozdzielającą elementy popychacza. Gdy
olej jest słabej jakości lub jest wymieniany
zbyt rzadko, dochodzi do zatkania kanałów
doprowadzających go do kompensatora.
Zanika wówczas poduszka olejowa i metal
styka się z metalem, co generuje charakterystyczny klekot. Najbardziej czułe są szczelina
wyrównująca cylinder i tłok z zaworem sterującym oraz sam zawór popychacza. Rozmiar szczeliny i charakterystyka zaworu dopasowane są do lepkości oleju. Zmiana oleju
lub pogorszenie jego właściwości, np. przez
wydłużenie interwału jego wymiany, może
doprowadzić do usterki popychacza. Objawia się ona głośnym stukaniem i przyspiesza
zużycie wszystkich współpracujących elementów układu rozrządu, tj. wałka rozrządu,
dźwigienek zaworowych i popychaczy.

Więcej w NW 9/2021

Więcej w NW 9/2021

Uszkodzenie powierzchni ciernej tarczy hamulcowej
spowodowane nieprawidłowym mocowaniem klocków

Zaciski hamulcowe

Kontrola, obsługa, regeneracja, wymiana

Więcej w NW 9/2021
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Kierunkowe klocki hamulcowe
Instrukcja montażu

Kierunkowe klocki hamulcowe są stosunkowo nowym produktem na rynku. Stworzone przez producentów samochodów z myślą
o ograniczeniu hałasu, wibracji i uciążliwości działania (NVH), mają
asymetryczną konstrukcję, dzięki czemu stykają się z tarczą hamulcową pod określonym kątem.
Kąt ten uzyskuje się poprzez wycięcie fazowe lub półksiężycowe. Efektem tego zabiegu jest cichsza praca układu hamulcowego,
który działa z równie wysoką skutecznością jak przy wykorzystaniu
standardowych klocków hamulcowych.
Jaka jest różnica między klockami kierunkowymi z wycięciem fazowym i półksiężycowym?
Więcej w NW 9/2021

Na czym polega praca kolorysty samochodowego?
Branża samochodowa wymaga od rynku pracy wykwalifikowanych specjalistów z konkretnymi umiejętnościami. Są nimi przede

wszystkim mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy oraz
osoby odpowiedzialne za końcowy proces naprawy, czyli zajmujące
się uzbrojeniem, polerowaniem i w fazie końcowej czyszczeniem
samochodu.
Często prace te wykonują blacharze, którzy zajmują się demontażem i montażem poszczególnych elementów auta, lub lakiernicy
zajmujący się polerowaniem i czyszczeniem. Są też warsztaty, które
mają stworzone oddzielne stanowiska do tego typu prac. Aby klient,
czyli właściciel auta, był zadowolony z naprawy, każdy z tych pracowników musi wykonać swoje zadanie na najwyższym poziomie.
Choć prace blacharskie i wylakierowanie auta są wykonane bez
zastrzeżeń, to najważniejsza dla właściciela pojazdu jest niezauważalna różnica w odcieniu koloru naprawionych elementów w stosunku do oryginalnego lakieru. Na tym poziomie napotykamy kolejnego wykonawcę procesu naprawczego, jakim jest kolorysta. Czym
się on zajmuje i kim jest? Na te pytania postaram się odpowiedzieć,
opisując jego niełatwą i odpowiedzialną pracę.
Więcej w NW 9/2021

Natrysk próbny

Ostrożny optymizm
w polskim sektorze motoryzacyjnym
Pomimo obserwowanej w pierwszych
kwartałach 2021 r. kolejnej fali pandemii
firmy z sektora motoryzacyjnego osiągnęły dobre wyniki. Sytuacja w branży wydaje
się powoli wracać do tej sprzed pandemii,
a prognozy producentów i dystrybutorów
części są dosyć optymistyczne.
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez MotoFocus.pl dla Santander Bank
Polska oraz Stowarzyszenia Dystrybutorów

i Producentów Części Motoryzacyjnych wynika, że w tym roku wzrostu przychodów
spodziewa się przeważająca większość firm
z branży automotive. Jednak niewiadomą
pozostaje sytuacja gospodarcza, gdyby nadeszły kolejne fale pandemii.
– Oprócz wyzwań, jakie niosą dla sektora
kolejne fale pandemii, firmy z branży muszą się
zmierzyć także z innymi, bardzo poważnymi
problemami po stronie podaży i rynku pracy.

Są to problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, niedobory surowców
i rosnące ceny komponentów. Jednak wyniki
krajowego przemysłu motoryzacyjnego wskazują, że producenci radzą sobie dość dobrze
w tym trudnym otoczeniu rynkowym – wyjaśnia Martyna Dziubak, dyrektor ds. sektora
motoryzacyjnego w Santander Bank Polska.
Więcej w NW 9/2021
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Sprężyny zawieszenia
Można odnieść wrażenie, że od czasów kiedy sprężyny na dobre
zastąpiły w samochodach osobowych resory piórowe, stały się elementem bezobsługowym i kompletnie zapomnianym. Częściowo
to prawda, ale zauważa się rosnący trend sprzedaży, a zatem ich wymiany towarzyszącej naprawom zawieszeń.
Czy świadczy to o tym, że są coraz bardziej zawodne lub nie nadążają za duchem czasu, jak kiedyś resory? Nie, szczęśliwie rośnie po
prostu świadomość, że system działa poprawnie tylko jako całość.
Po co i dlaczego montuje się sprężyny zawieszenia, a także dlaczego
właściwe ich wykonanie jest takie istotne?
We wrześniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” publikujemy artykuł przygotowany przez ekspertów marki MaXgear. Zachęcamy do lektury.

Zachowanie odpowiedniego prześwitu pojazdu w ciągu całego okresu użytkowania to
jedno z zadań sprężyn zawieszenia

Wybieramy lampę warsztatową
Na co zwrócić uwagę?

Przenośne lampy warsztatowe, zwane również inspekcyjnymi, są
jednym z najprężniej rozwijających się segmentów akcesoryjnego
oświetlenia samochodowego. Pojawienie się technologii LED tylko
przyspieszyło ten proces.
Precyzyjne oświetlenie stanowiska pracy to podstawa sprawnego i bezpiecznego działania. Dotyczy to zarówno mechaników,
jak i amatorów majsterkowania w garażu i warsztacie, ale nie tylko.
W takiej sytuacji niezawodna i niezastąpiona jest wydajna lampa
warsztatowa, której można użyć punktowo do oświetlenia podzespołów wymagających naprawy, dzięki czemu łatwiej zdiagnozować przyczynę awarii.
Co należy wziąć pod uwagę podczas wyboru lampy warsztatowej? O tym piszemy na łamach wrześniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Gruntowne czyszczenie i zabezpieczenie
wnętrza samochodu
To nie z karoserią, ale z wnętrzem pojazdu kierowca ma największy kontakt,
dlatego każda minuta spędzona na jego
czyszczeniu szczególnie przełoży się na zadowolenie klienta. Krzysztof Wyszyński, product manager Würth Polska, przedstawia na
łamach wrześniowego wydania NW garść
porad dla osób chcących zgłębić tajniki
auto detailingu.

Preparatu chemicznego nie natryskujemy bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię
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ADAS i aftermarket
To, że pojazdy są w coraz większym stopniu definiowane przez
diagnostyczne oprogramowanie, najlepiej widać po systemach
ADAS. Nas powinien zainteresować komunikat, że uczynienie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy przystępnymi
cenowo jest dziś oczkiem w głowie gigantów technologicznych.
Na świecie trwa wyścig angażujący sztaby inżynierów, elektroników, specjalistów od algorytmów. Firmy technologiczne biją
się o przewodzenie w stawce, a ta jest wysoka, mając na uwadze
przewidywane protokoły testów Euro NCAP 2024 i fakt, że systemy
ADAS w najdojrzalszym wydaniu – mowa o 5. stopniu autonomicznej jazdy – przybliżają perspektywę minimalizacji liczby wypadków
do zera.
Więcej w NW 9/2021

Percepcja kamer 360° surround, radary krótkiego zasięgu, półprzewodnikowe LiDAR-y
3D – przy współpracy z innymi czujnikami dokonują szczegółowej interpretacji pola
widzenia w celu przewidywania możliwych kolizji z innymi pojazdami, pieszymi, rowerzystami, zwierzętami…

Jest klimat na konwersję silników
Rozwój turystyki krajowej, rosnący import i generalnie większe
zainteresowanie samochodami używanymi powinny przekładać
się na wzrost zainteresowania montażem instalacji gazowych. I to
da się zauważyć – z każdym kolejnym miesiącem coraz wyraźniej,
odkąd pierwszy kwartał roku upływa w jeszcze lepszych nastrojach
niż pandemiczny 2020.
Rok poprzedni okazał się stabilny, a pierwszy kwartał 2021 r.
przynosi wiele satysfakcjonujących branżę autogazu komunikatów.
To o tyle istotne, że można zaryzykować tezę, że okres od pandemii
łagodnie obszedł się z rynkiem wtórnym, a najbliższe półrocze to
perspektywa jeszcze większych wzrostów obrotów firm zaangażowanych na rynku autogazu. Owszem, są i niekorzystne zmiany, ale
przecież wspólne dla całego przemysłu motoryzacyjnego. W I półroczu 2021 r. istotnego znaczenia nabrały zakłócenia w logistyce
globalnej, rosnące ceny i niedobory komponentów produkcyjnych,
w szczególności z zakresu elektroniki.
Więcej w NW 9/2021

Większe zainteresowanie samochodami używanymi (przy wysokich cenach pojazdów
nowych) powinno przekładać się na popyt na konwersję paliwową na rynku wtórnym

Kolejny sezon

– kolejne wyzwanie dla akumulatora
Po upalnym lecie akumulator samochodowy może nie być
w najlepszej kondycji. Szczególnie gdy podczas urlopu pojazd był
rzadziej eksploatowany lub gdy parkowano go w mocno nasłonecznionych miejscach. Gorące lato nie było łaskawe dla akumulatorów, jednak to okres jesienno-zimowy tradycyjnie jest dla nich
wyzwaniem. Dlatego już teraz warto zadbać o stan akumulatora lub
– aby uniknąć przykrych niespodzianek – wymienić go na nowy,
o parametrach dostosowanych do wymagań trudnych warunków
atmosferycznych.
Akumulatory Centra Futura wyposażono w technologię Carbon Boost 2.0,
w której wykorzystuje się aktywny węgiel

Więcej w NW 9/2021

