RAPORT
WARSZTATOWY

SPECJALNY
NEWSLETTER
BRANŻY
WARSZTATOWEJ

10

(120) 2021

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

Tego nam było trzeba
Wróciła Automechanika Frankfurt
Po covidowej przerwie targi Automechanika Frankfurt wróciły i to
z dużym sukcesem. Na razie jeszcze w okrojonej formule, a w części
internetowo. Jednak liczby podsumowujące to trzydniowe wydarzenie, a przede wszystkim opinie wystawców i gości potwierdzają, że
bezpośrednich kontaktów w biznesie nic nie jest w stanie zastąpić.
Co szczególnie cieszy, targi odbyły się z bardzo dużym polskim
udziałem. Zarówno pod kątem liczby wystawców, jak i gości odwiedzających targi, większą reprezentację niż Polska mieli tylko gospodarze. A co na targach? Szkolenia warsztatowe, debaty ekspertów
i sporo nowości – wszak ostatnia okazja do zaprezentowania aftermarketowych premier tutaj, w europejskiej stolicy motoryzacji, miała miejsce 3 lata temu.
Więcej w NW 10/2021

Jesienne porządki w warsztacie
Kwestia utrzymania czystości to w warsztacie samochodowym
priorytet. Specyfika pracy sprawia, że mamy tu do czynienia z wieloma trudnymi do usunięcia zanieczyszczeniami, takimi jak olej
silnikowy, smary i inne tłuste zabrudzenia. Są wśród nich też konwencjonalne zabrudzenia, wymagające odkurzania. Dlatego warto
zaopatrzyć się w specjalistyczny sprzęt, który sprawi, że nasz warsztat będzie zawsze czysty i schludny, co z pewnością docenią klienci,
podniesie to też komfort i bezpieczeństwo pracy. Zwłaszcza teraz
klienci i pracownicy oczekują najwyższego poziomu czystości. Związane jest to z globalną pandemią.
Tej jesieni, od października do końca roku, Kärcher oferuje swoje
niezawodne urządzenia czyszczące w atrakcyjnych zestawach, które znacznie zwiększają zakres ich zastosowań. Weźmy tę ofertę „na
warsztat” i przekonajmy się, jak bardzo sprzęt marki Kärcher może
ci pomóc.
Więcej w NW 10/2021

Ze względu na swój niewielki rozmiar urządzenie HD 5/15 C może pracować wszędzie
tam, gdzie trudno dotrzeć lub gdy praca odbywa się w różnych miejscach

kliknij
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LKQ otwiera motoryzacyjne centrum innowacji
LKQ Europe, do którego należy marka Elit Polska, otwiera w Katowicach nowe centrum innowacji i obsługi klienta. – Wybraliśmy Katowice spośród 40 europejskich lokalizacji – mówi w rozmowie z „Nowoczesnym Warsztatem” Arnd Franz, dyrektor generalny firmy.
LKQ Europe widzi w Europie Środkowo-Wschodniej duży potencjał, a polski rynek określa jako jeden z najważniejszych. Centrum innowacji jest pierwszą inwestycją w regionie, ale nie ostatnią. Kolejną
ma być centrala sieci logistycznej. Katowice wybrano jednomyślnie.
To, jak podkreślano na konferencji, ambitne i przeżywające rozkwit
miasto w centrum nie tylko Śląska, ale też całej Europy, które odchodzi od przemysłowych tradycji na rzecz cyfrowej przyszłości.
Formalne otwarcie placówki odbyło się na początku września. Od lewej Arnd Franz,
dyrektor generalny LKQ Europe, Marcin Krupa, prezydent Katowic, i Yanik Cantieni, dyrektor finansowy LKQ Europe

STM NEWS
Październikową rubrykę STM-u poświęcamy najnowszym doniesieniom z EGEA
(European Garage Equipment Association)
z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego (www.egea-association.eu). Dr inż.
Rafał Sosnowski przedstawia informacje na
temat prac nad nowymi aktami prawnymi
dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego,
w tym badań zdatności pojazdów do ruchu
drogowego. W drugiej części mgr inż. Jarosław Cichoń omawia nowe zalecenia Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego na
temat bezpieczeństwa używania rolek.

Więcej w NW 10/2021

Kto by nie chciał
być od detalu

Detal coraz bardziej ważny. W czasach
naznaczonych lockdownem ten sektor
usług rośnie jak na drożdżach. W auto detailingu pierwszorzędny jest udział kosztów
pracy. Ale to kusząca pespektywa, skoro
bardzo łatwo zacząć „robić tylko dla siebie”.
Rosnące ceny materiałów okazują się
trzeciorzędne po stronie popytowej i podażowej tego sektora aftermarketu. A im
bardziej zaawansowane punkty programu
zabiegów „upiększających i odmładzających”, tym więcej przybywa pomysłów na
zwabienie VIP-ów. I tak jak społeczeństwo
Więcej w NW 10/2021 się bogaci, tak młodym wilkom – tym
S TOWA R Z YS Z E N I E T EC H N I K I M OTO RY Z AC YJ N E J
dopiero co debiutującym na rynku pracy – wyrasta nowa konkurencja w postaci
mocno dokapitalizowanych inicjatyw. To
idą grube ryby!

NEWS

Więcej w NW 10/2021
Tę rubrykę STM-u poświęcamy najnowszym doniesieniom z EGEA (European Garage Equipment Association)
z siedzibą w Brukseli, zrzeszającej producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego (www.egea-association.eu). Dr inż. Rafał Sosnowski przedstawi informacje
na temat prac nad nowymi aktami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego, w tym badań zdatności
pojazdów do ruchu drogowego. W drugiej części mgr
inż. Jarosław Cichoń omówi nowe zalecenia Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego na temat bezpieczeństwa używania rolek.

Wymiarowanie
hamulców

W publikacjach takich jak ta – o układach hamulcowych, ich konstrukcjach,
użytkowaniu i serwisowaniu – napisano już
Rewizja dyrektywy
chyba
wszystko. Natomiast relatywnie mało
2014/45/UE
można znaleźć informacji na temat projektowania kinematycznej pary tarcza-klocek.

Zagadnieniu przyglądamy się na łamach

październikowego
wydania „Nowoczesne
go Warsztatu”.
W sytuacji gdy w Polsce czekamy na
RGPGYFTQʑGPKGF[TGMV[Y[7'
2CTNCOGPV'WTQRGLUMKYMYKGVPKWǡT
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\GNGMVTQPKE\P[OKHWPMELCOKDG\RKGE\GɛUVYCVCMKOKLCM\CCYCPUQYCPGU[UVGO[
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\CITQʑGPKGFNCDG\RKGE\GɛUVYCKFNCVGIQ
OWU\Ȥ D[Ȧ Y[MT[YCPG RT\G\ FKCIPQ-

Nowa siedziba Fabryki Błysku to obiekt o powierzchni
ponad 1000 m2. Prócz pojazdów znajdzie się tu miejsce
na prace przy łodziach i... samolotach
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Zamiast Podniebna podróż zeppelina ZF
halogenów w Polsce

Przy dynamicznie rosnącym natężeniu
ruchu na drogach jeszcze większego znaczenia nabiera techniczna jakość oświetlenia pojazdów. Wyzwaniom tym mogą
sprostać retrofity LED, które marka Philips
konsekwentnie rozwija zarówno do reflektorów głównych, jak i pomocniczych, na
przykład kierunkowskazów.
Wyczerpujące się powoli możliwości podnoszenia sprawności żarówek halogenowych
przełożyły się na zaprojektowanie retrofitów.
Z punktu widzenia użytkownika pojazdu ich
najważniejszą cechą jest możliwość bezpośredniego montażu w tym samym reflektorze. Globalnie, dla bezpieczeństwa wszystkich, nastąpiło zastąpienie tradycyjnego
żarnika i szklanej bańki wypełnionej gazem
wydajniejszym układem diod LED.
Więcej w NW 10/2021

ZF Zeppelin Tour 2021 to bardzo widowiskowy sposób promowania wizji mobilności nowej generacji. 14 września o godzinie
9:30 sterowiec w barwach ZF wystartował
z Katowic i zabrał nas w 3-godzinną podróż.
Krótko po popołudniu na lotnisku KatowiceMuchowiec rozpoczęła się konferencja prasowa pt. „Next Generation Mobility. Now”.
Identyczne hasło – „Mobilność następnej
generacji. Teraz.” – towarzyszyło targom IAA
Mobility 2021 w Monachium, ale to lotnisko sportowe Katowice-Muchowiec było
miejscem ważnego wydarzenia. Nie tylko za
sprawą konferencji prasowej – o czym niżej.
O wizycie sterowca, który będzie latał na południu kraju, od dobrych kilku dni donosiły

regionalne i lokalne media.
Widowiskowymi lotami nad południową
Polską globalny koncern technologiczny ZF
promuje mobilność nowej generacji. Wspomnijmy, że tak naprawę podniebna podróż
zeppelina ZF rozpoczęła się już w sobotę
11 września w Katowicach. Tego dnia sterowiec latał również nad Gliwicami, a w kolejnych nad Częstochową, Bielsko-Białą
i Czechowicami-Dziedzicami. Z kolei 15-16
września było go widać nad Wrocławiem.
W tych właśnie miastach w Polsce firma ZF
ma swoje fabryki, centra inżynieryjne oraz
centra usług wspólnych.
Więcej w NW 10/2021

Części drugiej młodości
Polscy kierowcy najczęściej decydują się
na zakup zregenerowanych turbosprężarek,
przekładni kierowniczych i pomp wspomagania. Ostatnimi czasy rośnie też popyt na układy wydechowe i oczyszczania spalin. Za popytem nie nadąża rynek. Lockdown zachwiał
dostawami części niezbędnych do zwieńczenia zabiegów, których celem jest przywrócenie pierwotnej funkcji danego podzespołu.
W gospodarce w obiegu zamkniętym w latach minionych ćwiczyli się rzemieślnicy. Dziś
regeneracją części samochodowych zajmują
się również wielkie koncerny, w tym producenci samochodów (zregenerowane części
zamienne oferuje większość ASO). Parających
się regeneracją podzespołów samochodowych jest zatrzęsienie. Firm wyspecjalizowanych w regeneracji przekładni kierowniczych

w Polsce jest ok. 300. Jeszcze więcej specjalizuje się w turbosprężarkach. Inna sprawa,
że niektóre nadużywają słowa „regeneracja”.
W rzeczywistości tylko wizualnie czyszczą element, natomiast nie regenerują części mechanicznie. I nie wymieniają uszczelnień. Dobór
nowych uszczelnień (uszczelniacze, o-ringi,
pierścienie PTFE), a też przygotowanie tulei
ślizgowych, pierścieni i łożysk obrotowych,
często wymiana wałka zębatego na nowy
to obowiązkowy punkt programu profesjonalnie zrealizowanej regeneracji maglownic,
a w przypadku turbosprężarek standardem
powinna być wymiana podstawowych elementów, takich jak: wałek, koło kompresji,
łożyska ślizgowe, oporowe itd.
Więcej w NW 10/2021

Szlifowanie listwy zębatej
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Elektromobilność – przepis na spokój
i zdrowe społeczeństwo
Hałas pochodzący z transportu ma negatywny wpływ na zdrowie
publiczne, dlatego definiowany jest jako zanieczyszczenie środowiska. Jednym ze skutecznych sposobów jego redukcji w miastach jest
popularyzacja transportu opartego na pojazdach elektrycznych – EV
są znacznie cichsze niż samochody spalinowe.
Ludzki słuch reaguje na dźwięki o częstotliwości od 20 do 20 000
Hz. Na tej skali znajduje się wiele przyjemnych dla ucha brzmień,
niestety istnieją też te mniej pożądane. Wśród nich jest m.in. hałas
generowany przez transport drogowy i silniki spalinowe. Hałas to
wszelkie niepożądane i dokuczliwe dźwięki o zbyt dużym natężeniu,
które negatywnie wpływają na naszą koncentrację, samopoczucie
i zdrowie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to drugi
co do szkodliwości czynnik stresogenny na Starym Kontynencie. 80
mln Europejczyków jest codziennie narażonych na dźwięki o natężeniu ponad 65 dB. Tymczasem według unijnych regulacji akceptowalny poziom hałasu na terenie zabudowanym w ciągu dnia wynosi
60 dB (od 6.00 do 22.00), zaś w nocy (od 22.00 do 6.00) – 50 dB. Kosz-

ty gospodarcze i społeczne związane z chorobami oraz przedwczesnymi zgonami wynikającymi z zanieczyszczenia hałasem emitowanym przez ruch uliczny, drogowy i kolejowy w całej Unii Europejskiej
oszacowane zostały na kwotę 40 mld euro rocznie.
Więcej w NW 10/2021

Oj , bierze olej
We współczesnych silnikach zapanował trend wydłużania okresów
między wymianami olejów. A tymczasem za niespecjalnie uciążliwą
sytuację uznaje się ubywanie nawet litra oleju na 1000 km czy nawet
do 30% udziału paliwa w oleju silnikowym. Czy to nie paradoks?
Z tak wysokim – ok. litra na 1000 km – ubywaniem oleju muszą
się liczyć kierowcy preferujący bardzo dynamiczną jazdę. Podobnie
dzieje się, gdy auto jest eksploatowane wyłącznie na bardzo krótkich
trasach. Skrajnym przypadkiem będzie pojazd rozwożący pieczywo
do punktów sprzedaży czy kurier jeżdżący „wokół komina”. A to
przecież uciążliwe, skoro producenci pojazdów i dostawcy środków
smarnych przekonują nas do produktów typu long life.
Więcej w NW 10/2021

Wskaźnik Castrol Magnatec Stop-Start 2014 dowodzi, że statystyczny kierowca może
się zatrzymywać i ruszać nawet 18 tys. razy rocznie. A to sprzyja zużyciu silnika i ubywaniu oleju. Bańka na dolewki pod ręką to niemała oszczędność na marży produktu
kupowanego ad hoc

Czy olej silnikowy
nadawałby się
do smarowania skrzyni
biegów i odwrotnie?
Jedną z nadrzędnych funkcji środków smarnych występujących
w samochodach jest niwelowanie tarcia np. w silniku lub skrzyni
biegów. Przykładem takich środków są oczywiście oleje silnikowe
i przekładniowe. Skoro ich podstawowa funkcja jest taka sama, to
czy w awaryjnej sytuacji moglibyśmy np. dolać oleju silnikowego do
skrzyni biegów lub oleju przekładniowego do silnika? Na to pytanie
odpowiadamy na łamach październikowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Produkty należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Mieszanie dwóch rodzajów
olejów – silnikowego i do smarowania skrzyni biegów – może w krótkim czasie doprowadzić do kosztownej awarii
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Oleje w samochodach ciężarowych
Wybór oleju silnikowego nie jest łatwy. Czy ten o superwysokiej
jakości jest lepszy niż medium o jakości niższej? Czy olej o niskiej zawartości popiołu jest lepszy od tego o wyższej jego zawartości? Czy
długie okresy między wymianami są lepsze, a może odwrotnie?
Odpowiedzi na postawione na wstępie pytania nie udzielimy
ot tak. Jest to wypadkowa wielu składników układanki, którą będę
przybliżał w tym artykule. Często zdarza się też tak, że jedynym
kryterium, jakie olej ma spełniać i jakie bierzemy pod uwagę, jest
cena. Niestety, taki tok rozumowania nie pozwala na jakąkolwiek
analizę, bo nie jest ona już potrzebna. Publikowany w październikowym „Nowoczesnym Warsztacie” artykuł kierowany jest do ludzi
lubiących poznać zagadnienie, wyciągnąć wnioski i zastosować je
w codziennym działaniu.

Najważniejszy materiał
eksploatacyjny
Funkcje, jakie spełnia olej silnikowy, nie ograniczają się tylko do
„smarowania” jednostki napędowej.
Olej jest elementem konstrukcyjnym, który uszczelnia poszczególne części, odprowadza ciepło i zapobiega nadmiernemu tarciu.
Ponadto pośredniczy w pracy takich podzespołów, jak hydrauliczne
popychacze, regulatory faz rozrządu, napinacze łańcucha rozrządu.
Właściwa realizacja tych wszystkich zadań jest możliwa tylko wtedy,
gdy olej spełnia określone specyfikacje, nie jest nadmiernie zużyty
oraz pracuje w silniku, który jest w pełni sprawny.
Więcej w NW 10/2021

Charakterystyczne „maślane” zabarwienie to symptom wymieszania oleju z płynem
z układu chłodzenia świadczący o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą

Odpowiedni dobór płynu
chłodniczego
Jak dobrać
odpowiedni
akumulator?

W dobie nieustannych zmian w samochodach, ciągłego rozwoju układów przeniesienia napędu, technologii hybrydowych oraz samochodów
w pełni elektrycznych postęp nie ominął również płynów chłodniczych.
Minął czas, kiedy wybieraliśmy między płynami niebieskim, żółtym czy zielonym. Chłodzenie silnika, inwertera w hybrydach czy
układu baterii – obecnie płynom chłodniczym stawianie są poważniejsze zadania. Oczywiście produkty typu C11-G11 nadal są dostępne w sprzedaży, natomiast na przestrzeni ostatnich lat nastąpił
ogromny rozwój w tej kwestii. Obecnie w ofercie możemy znaleźć
płyny C13-G13 oraz rozwiązania przeznaczone do samochodów
japońskich, jak Ravenol HJC. Należy pamiętać, iż płyn to nie tylko
ochrona przed zamarzaniem, ale również przed korozją i powstającymi podczas użytkowania osadami. Stosowanie przez producentów złożonych układów pomp mechanicznych i elektrycznych
wymaga zastosowania płynów o najlepszej jakości, które mają odpowiednie aprobaty i specyfikacje.

Wybór nowego akumulatora często przyprawia użytkowników
o przysłowiowy zawrót głowy. Warto ich wesprzeć w doborze takiego
typu, który będzie im służyć długo. Na początek powinni wiedzieć, że
źle dopasowany akumulator będzie mniej sprawny i szybciej zakończy swój żywot. W jaki sposób dobrać go do samochodu?
Wybór akumulatora to dla właściciela samochodu kluczowe zadanie, do którego wykonania warto się przygotować. Tym bardziej
że na rynku części zamiennych, na półce z akumulatorami panuje
coraz większy tłok. Do wyboru są różne technologie, m.in. tradycyjna, AGM i EFB oraz Carbon Boost 2.0.

Więcej w NW 10/2021

Więcej w NW 10/2021

Exide BatteryFinder
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Wymiana filtra oleju

Uważaj, aby nie zepsuć filtra!

Dla wielu mechaników i kierowców usługa wymiany oleju i filtra
jest tzw. szybkim serwisem. Nic bardziej mylnego. Niedowiarkom
polecamy spędzenie dnia w serwisie specjalizującym się w wymianach oleju. Historii, które usłyszeliśmy, wystarczyłoby na kilka tekstów. W materiale, który publikujemy na łamach październikowego
wydania NW, zebraliśmy najważniejsze przykłady z naszych odwiedzin w warsztacie.

Według najnowszych statystyk ponad 21% kierowców samodzielnie podejmuje się wymiany filtra kabinowego. PZL Sędziszów
dostrzega ten fakt i podpowiada majsterkowiczom, na co zwracać
uwagę, aby podczas montażu nie narobić więcej szkód niż pożytku.
Materiał przyda się także mechanikom, ponieważ wymiana filtra nie
zawsze jest tak prosta, jak się wydaje.
Więcej w NW 10/2021

Azjatycki horror

Ceny kabin lakierniczych ostro w górę
Firma Drewry Shipping podaje, że koszt transportu kontenera
z Szanghaju do Rotterdamu sięgnął 10 552 dolarów, czyli aż o 547%
więcej od sezonowej średniej z ostatnich 5 lat. Jest to wynik zmian
ekonomicznych na rynku, które mocno wpłynęły również na całą
branżę blacharsko-lakierniczą. Na łamach październikowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu” rozmawiamy z Martinem Jabłońskim, managerem ds. sprzedaży kabin lakierniczych w AutoColorWitkowscy.
Martin Jabłoński, manager ds. sprzedaży kabin lakierniczych w AutoColor-Witkowscy

Krótka historia lakiernictwa samochodowego
Przyjmując założenie, że lakiernictwo samochodowe jest ściśle związane z historią powstania i rozwojem produkcji samochodów o napędzie spalinowym, możemy mówić o jego ponad 130-letniej historii.
Kolejne kroki milowe w lakierowaniu samochodów wymuszone
były m.in. chęcią skrócenia procesu (który na początku trwał kilka tygodni, później dni, a w końcu godzin), poprawą jakości powłoki (kolejno farby nitrocelulozowe, alkidowe, akrylowe piecowe, akrylowe
i poliuretanowe 2-komponentowe) czy też bardziej współczesnymi
względami ekologicznymi (farby wodorozcieńczalne) i ekonomicznymi (automatyzacja lakierowania).
Więcej w NW 10/2021

Od lewej strony: American LaFrance Speedster, typ 12, rok 1919; Ford, nadwozie: Roadster, typ T, rok 1917; Brush model Runabout, typ E, rok 1911. Źródło: archiwum Zlotu
Zabytkowej Motoryzacji Classica Mierzęcin
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Agro-Show 2021
Rolnicy potrzebują mechatroników
Wizyta na tegorocznej wystawie Agro-Show po raz kolejny pokazała, że mechatronika to przyszłość. O ile w motoryzacji, a raczej
transporcie nie jest to jeszcze tak wyraźna potrzeba, to w rolnictwie
rzeczywistość wyprzedziła wizje wielu futurystów.
Poziom zaawansowania technologicznego ciągników, kombajnów i innych maszyn stale rośnie. A współczesny farmer – mający
więcej wspólnego z menedżerem niż tradycyjnym rolnikiem – nie
ma czasu ani wiedzy na temat tego, jak serwisować swój sprzęt. To
szansa dla mechatroników.
Do niedawna tylko największe i najbardziej wyrafinowane maszyny wyposażane były w kilka komputerów pokładowych czy automatykę funkcji pracy. Dziś to wyposażenie pojawia się w coraz
mniejszych i prostszych konstrukcjach. Przyczyn mechatronizacji
należy upatrywać w czterech powodach...
Więcej w NW 10/2021

Mniej wykwalifikowany personel i zaawansowane technologie nie idą ze sobą w parze

Olej silnikowy w nowoczesnym układzie
napędu rozrządu
Olej silnikowy spełnia współcześnie wiele funkcji, nie tylko w obrębie jednostki napędowej. Przykładem tego są samochody wyposażone w silnik spalinowy z łańcuchowym napędem rozrządu. W tym
układzie napinacze hydrauliczne zasilane są właśnie olejem. Przepracowany środek smarny lub niewłaściwie dobrana lepkość może
doprowadzić do awarii napędu rozrządu tego typu. Nie inaczej jest
w przypadku nowoczesnych silników, w których producenci stosują
pasek rozrządu pracujący w tzw. kąpieli olejowej.
Więcej w NW 10/2021

Odbudować klasyka

Kultowy bulli przeżywa dziś swą drugą młodość – w dobie popularności caravaningu
jest bardzo poszukiwanym pojazdem

Społeczność internautów, odpowiadając na apel międzynarodowej federacji klubów i organizacji zrzeszających posiadaczy pojazdów zabytkowych, dostarczyła nam potężnej wiedzy na temat
klasycznej motoryzacji. Najnowsza ankieta FIVA zawiera prawie 55
tysięcy odpowiedzi z całego świata i pozwoliła zebrać prawie 120
tysięcy szczegółowych ocen pojazdów zabytkowych.
Poprzednie badania ankietowe zorganizowano w 2013 r., więc najnowsza „Ankieta społeczno-ekonomiczna FIVA dotycząca pojazdów
zabytkowych 2020/21” stanowić może najbardziej świeże spojrzenie
na świat klasycznej motoryzacji. Została ona przeprowadzona online
pomiędzy sierpniem a listopadem 2020 r. za pomocą organizacji członkowskich FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) w 24
krajach. W artykule, który publikujemy na łamach październikowego
NW, skupimy się na informacjach z Polski, dostarczonych przez 246
ankiet przeprowadzonych wśród właścicieli i entuzjastów pojazdów
zabytkowych oraz na podstawie 695 ocen ich pojazdów zabytkowych.

