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Czas naprawić motoryzację
Targi Techniki Motoryzacyjnej powracają!
Od 7 do 10 kwietnia wszystkie motoryzacyjne drogi będą prowadzić do Poznania. Targi Techniki Motoryzacyjnej to największe

wydarzenie branżowe w Europie Środkowo-Wschodniej. To właśnie
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich prezentowane
są nowości produktowe i technologiczne, a bogaty program wypełniają liczne prezentacje, warsztaty i szkolenia.
Wydarzenie organizowane jest co 2 lata. W ostatnim czasie kalendarz został jednak zaburzony przez pandemię koronawirusa – ostatnia edycja miała bowiem miejsce w 2018 r. Warto dodać, że tegoroczna odsłona TTM będzie pierwszym tak dużym wydarzeniem po
przewie spowodowanej przez Covid-19. Głód spotkań jest ogromny.
– Czekaliśmy na te targi bardzo długo. Nie tylko my, jako organizator,
ale również zwiedzający i wystawcy, którzy licznie się do nas zgłaszają
– podkreśla Bartosz Dembiński, dyrektor Targów Techniki Motoryzacyjnej. – Pawilony systematycznie zapełniają się. Zostały już ostatnie
wolne miejsca. Liczę, że czeka nas świetna edycja – dodaje.
Więcej w NW 2/2022

W Dubaju bez zmian, czyli dobrze
Tętniące życiem hale wystawowe – z jednej strony tak oczywiste,
z drugiej w pewien sposób odległe. Na szczęście targi w formie stacjonarnej wracają. Za nami kolejne duże międzynarodowe wydarzenie. Automechanikę Dubai organizowaną w końcówce ubiegłego
roku w halach Dubai World Trade Centre odwiedziło 20 574 gości
ze 129 krajów.
W 18. edycji targów w Dubaju wzięło udział 562 wystawców z 47
państw. W oficjalnych podsumowaniach tego wydarzenia organizatorzy największą uwagę zwracają jednak nie na liczby (choć są
imponujące), a na gwar targowy, bezpośrednie spotkania, rozmowy
– wszystko to sprawiło, że w Dubaju czuć było powiew optymizmu.
Wydarzenie relacjonujemy na łamach lutowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Targi w Dubaju wracają i znów imponują liczbami – 20 574 gości ze 129 krajów
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STM News
W lutowym wydaniu „Nowoczesnego
Warsztatu” kontynuujemy temat badań technicznych pojazdów. Publikujemy oficjalne
dane z CEPiK-u związane z liczbą działających
w ostatnich latach stacji kontroli pojazdów.
Przedstawiciele rządu, nie chcąc zgodzić się
na podniesienie opłat za badania techniczne pojazdów, argumentują często, że ciągle
powstaje dużo nowych stacji, czyli jest to
działalność bardzo dochodowa. Jaka jest
prawda? Na łamach lutowego NW publikujemy dane statystyczne za ostatnie lata. Przedstawiamy również nowe informacje na temat
pomiaru emisji cząstek stałych i zapraszamy
dziennikarzy do udziału w plebiscycie na najlepszego dziennikarza motoryzacyjnego.

Poznań, wracamy!

Jeśli nic się nie zmieni, najbliższy finał OTWS będzie przeprowadzony stacjonarnie
w Poznaniu. Etap pierwszy to test teoretyczny

Wszystko wskazuje na to, że po 2 latach przerwy odbędą się Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu. Jak zawsze targom branży
warsztatowej towarzyszyć będzie Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej – konkurs dla uczniów samochodówek. A wszystko to
podczas niezwykłego święta motoryzacji – salonu samochodowego
Poznań Motor Show! Już dziś rezerwujcie termin. Targi odbędą się
7-10 kwietnia w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Nie udało się w 2020 r. ani rok później, ale tym razem wszystko powinno pójść zgodnie z planami nie tylko organizatorów, ale przede
wszystkim wielotysięcznej publiki. Targi Poznań Motor Show to
ogromne wydarzenie i obowiązkowy punkt w kalendarzu każdego
pasjonata motoryzacji, ale też wszystkich zajmujących się motoryzacją zawodowo. Dla tej drugiej grupy przeznaczone są dodatkowo
Targi Techniki Motoryzacyjnej. Znajdziemy tam najnowsze propozycje zarówno uznanych na rynku marek, jak i tych aspirujących do
zdobycia uznania w oczach mechaników, lakierników, elektromechaników czy diagnostów. Wystawcy targów TTM zaprezentują szeroką gamę narzędzi, maszyn, części zamiennych, oprogramowania
i rozwiązań – jednym słowem wszystko, czego potrzebuje warsztat
do codziennej pracy, a już w szczególności taki, który chce skutecznie obsługiwać nowoczesną motoryzację.
Drugiego dnia targów w Poznaniu wszystkich uczniów szkół samochodowych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. Organizujemy go wspólnie
ze Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej i Zespołem Szkół Samochodowych w Gdańsku, a odbędzie się już po raz 28.

Akumulator w warsztacie
– Dotychczasowa wiedza na temat kontroli akumulatorów może być już niewystarczająca. Łatwo mierzalny jest prąd rozruchowy, ale we współczesnych akumulatorach nie
mniej ważna jest pojemność rezerwowa, która
decyduje o tym, czy taki akumulator będzie

w stanie dobrze pracować w samochodzie
z systemem start-stop – podkreśla w rozmowie z „Nowoczesnym Warsztatem” Krzysztof
Najder, Fitment & Cataloguing Manager
EMEA w Exide Technologies.
Więcej w NW 2/2022

Więcej w NW 2/2022
oraz na www.otws.pl
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Niezależni i zrzeszeni
Miniony rok zapisał się kolejnym awansem zrzeszonych pod
sztandarem sieci. Taki parasol gwarantuje warsztatom spójną identyfikację wizualną, taką też reklamę kompetencji, ale co pewnie istotniejsze – wsparcie techniczne, by wspomnieć dostęp do szkoleń.
Przepytaliśmy opiekunów kilku takich bytów i na tę okoliczność.
W sieciach warsztatowych organizowanych przez producentów
skupione są punkty specjalizujące się w wymianie szyb. Analogicznie, mamy np. sieci oponiarskie. W interesie obu stron leży, by rozwój
tej czy innej sieci oparty był o partnerstwo i dobre relacje, a wykluczał wewnętrzną konkurencję. Powiązania biznesowe i towarzyskie
sprzyjają skądinąd dzieleniu się wiedzą. A to istotna przewaga, gdy
mieć na uwadze, jak bardzo rozwój motoryzacji doprowadził do
naszpikowania nowoczesnych pojazdów elektroniką w takiej skali,
że profesjonalne zaplecze to już mało, by w pojedynkę konkurować
z siecią ASO tylko na polu niższych kosztów.
Z różnych względów coraz większa liczba warsztatów łączy się
w grupy pod jednym czy wieloma szyldami. Jest tak, ponieważ franczyzodawcy i franczyzobiorcy – z definicji – lepiej radzą sobie z pozyskiwaniem informacji technicznych od koncernów motoryzacyjnych.

Sieci warsztatowe są tematem przewodnim lutowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”. Na łamach naszego czasopisma publikujemy
zarówno zestawienie sieci, jak i rozmowy z jej przedstawicielami. Zachęcamy do lektury.

Regeneracja w kategorii ciężkiej
Przepisami dotyczącymi norm czystości spalin Euro 6 objęto od
1 stycznia 2014 r. (liczy się data pierwszej rejestracji) wszystkie nowo
wyprodukowane pojazdy użytkowe z segmentu ciężkiego i autobusy. Wprowadzono wtedy wymóg dłuższej zgodności z normą czy-

W trakcie eksploatacji ciężarówki czy autobusu opory przepływu przez filtr narastają
szybko. Profesjonalne firmy zajmujące się regeneracją wykonują usługę kompleksowo.
Oprócz oczyszczenia wnętrza filtra czy katalizatora dbają również o przywrócenie stanu
pierwotnego ich obudowy. Na zdjęciu widać proces odnawiania obudowy realizowany
w firmie Kaliński

stości spalin: do 700 tys. km lub 7 lat dla największych pojazdów. Jak
ocenić wdrożenie wytycznych na aftermarkecie?
Każdy przypadek będzie inny, najogólniej można przyjąć, że po
około 100-150 tys. km (powyżej 2000 rbg) eksploatacji filtry cząstek
stałych wymagają oczyszczenia z niepalnych popiołów ograniczających przepływ, a zatem zwiększających przeciwciśnienie gazów
spalinowych usuwanych z silnika.
Trzeba wiedzieć, że osadzona w DPF-ie sadza podlega procesom
utleniania albo podczas pasywnej regeneracji, jak np. w przypadku monolitu z pokryciem katalitycznym, albo aktywnej regeneracji
DPF-a, lub kombinacji obu tych metod. W przeciwieństwie do sadzy
popioły nie są usuwane z tego typu filtra. Jak żywotny to układ – zależy od wielu zmiennych.
W USA na producentów nałożono zobowiązanie, by system był
bezobsługowy do przynajmniej 150 tys. mil (241 tys. km) przebiegu pojazdu. Potem? Ilość popiołów zgromadzonych w DPF-ie może
stanowić ponad 80% dopuszczalnej ilości wszystkich zanieczyszczeń (popioły + sadza) zatrzymanych w filtrze. Dlatego też te muszą
być okresowo wymontowywane z układu wydechowego pojazdu
w celu usunięcia z nich popiołów metodą mechanicznego czyszczenia. Kluczowe dla amerykańskiego rynku regenerujących DPF
jest wskazanie metody.
Więcej w NW 2/2022
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Axalta ogłosiła Samochodowy Kolor Roku 2022
Royal Magenta, zwycięzca ósmej edycji Globalnego Samochodowego Koloru Roku, to wiśniowy odcień o majestatycznym ciemnym wykończeniu z akcentami merlot i garnet. W pełnym słońcu
jest intensywnie czerwony, ale po zmroku odkrywa nieco ciemniejszą i bardziej tajemniczą stronę.
– Royal Magenta to kolor luksusowy, zaprojektowany dla pojazdów
przyszłości – mówi Hadi Awada, senior vice president, Global Mobility Coatings Axalty. – Innowacyjna wodorozcieńczalna receptura opracowana z myślą o czujnikach pojazdów autonomicznych oraz ochronie
środowiska pozwala nam przyczynić się do rozwoju branży w kierunku
bardziej zrównoważonych rozwiązań oraz pojazdów elektrycznych
i autonomicznych.
Royal Magenta to kolor przeznaczony dla pojazdów dowolnego
typu, który kusi i przyciąga wzrok. Dodatkowo jest niezwykle stylowy
i funkcjonalny – łatwo wykrywalny przez radary stosowane w pojazdach autonomicznych różnej wielkości. Ten wyrafinowany kolor jest
wynikiem ogromnego doświadczenia firmy w zakresie dostarcza-

nia luksusowych produktów i lakierów dla producentów pojazdów
oraz jest powiązany z preferencjami konsumentów, oczekujących
pojazdów w kolorach eleganckich, o wyjątkowym, nietuzinkowym
charakterze. Odcienie burgunda, fioletu i wiśni cieszą się na rynku
coraz większą popularnością. Royal Magenta zapewnia piękne, wielobarwne wykończenie przypominające drogocenny kamień.

Historia jednej reklamacji,
czyli zwiększanie efektów szkoleń
Na łamach lutowego NW prezentujemy fragment książki autorstwa Macieja Matczaka pt. „Jak zwiększać efektywność szkoleń? Poradnik dla szefów i działów HR”, dostępnej na www.motomarketing.
pl w części Sklep.
Powrót ze szkolenia stacjonarnego, ukończenie z sukcesem asynchronicznego kursu e-learningowego lub spotkania prowadzonego
online nie zamyka tematu podnoszenia kompetencji. Konieczne jest
dokonanie tzw. transferu uczenia się, czyli praktyczne zastosowanie
nabytych kompetencji. Inaczej mówiąc, wdrożenie!
Po niektórych szkoleniach taki transfer jest naturalny. Skoro pracownik nauczył się kiedyś używania nowego systemu informatycznego, bo inaczej nie mógłby wykonywać swojej codziennej pracy,

to transfer dokonuje się samoistnie. Ale
są kompetencje podlegające szkoleniu,
które nie są krytyczne dla danego procesu (tzn. nie muszą być stosowane
zawsze). Przykładem może być prowadzenie aktywnej sprzedaży dodatkowej przez pracownika obsługującego klienta lub zastosowanie przez niego wiedzy
prawnej. W takich wypadkach przeprowadzenie oddzielnego wdrożenia pozaszkoleniowego jest szczególnie istotne dla utrwalenia
pożądanych działań i zachowań, których dotyczył kurs.
Więcej w NW 2/2022

Opłaca się naprawić,
czy lepiej od razu wymienić na nowe?
Wiele elementów elektrotechnicznych
możemy naprawić, ale czy to się opłaca?
Czy takie urządzenie wytrzyma co najmniej
rok? Czy nie zmarnujemy czasu, bo i tak nie
kupimy potrzebnych elementów? Takie pytania prawie codziennie towarzyszą nam
w warsztacie.
Podejmujemy decyzję, ale nie zawsze
słuszną, o czym każdy na pewno się przekonał. Właściwie od razu możemy odpowiedzieć na postawione pytanie, że po stokroć

opłaca się naprawiać, a także próbować
naprawić. Aby dobrze postawić diagnozę
uszkodzenia, trzeba ocenić dane urządzenie
i wszystkie elementy biorące udział w jego
pracy. Często należy je rozebrać, rozłożyć,
dokonać badania i pomiarów, poznać, jak
to wszystko działa, i dopiero wtedy podjąć
decyzję o dalszych krokach odnośnie przywrócenia pełnej sprawności.
Po otwarciu sterownika można wygodnie badać napięcie na każdym pinie

Więcej w NW 2/2022
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Trzy duże zmiany w rejestracji pojazdów
„Nowoczesnego Warsztatu” omawia je Wioletta Rolewska z Kancelarii Administracyjnej „AżDoZet”.
Jedna z wprowadzonych z zmian będzie sprowadzać się do rozwiązania pozwalającego na pozostawienie tablic rejestracyjnych
przy przerejestrowaniu pojazdu z innego powiatu. Muszą być jednak spełnione określone warunki:
pojazd jest zarejestrowany na terytorium RP,
posiada tablice zgodne z obecnie wydawanym wzorem – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury tablice, które
mogą pozostać, to takie z flagą unijną (bez względu na szerokość
czcionki oraz znak orzełka lub jego brak nad znakiem legalizacyjnym),
tablice są w należytym stanie i czytelne.
31 stycznia weszły w życie duże zmiany w zakresie rejestracji pojazdów dotyczące tablic rejestracyjnych. Specjalnie dla czytelników

Więcej w NW 2/2022

A może przyszłość to bezobsługowe SKP?
Zamiast tego znawcy tematu wymienili konieczność stworzenia
podstaw programowych przygotowujących młodzież do wykonywania zawodu diagnosty. Jest on bowiem zawodem regulowanym.
I tak jak pracodawcy, tj. właściciele SKP, mają powody, by narzekać
na daniny wobec państwa, tak możemy już śmiało mówić o załamaniu rynku diagnostów samochodowych.
Jak przyciągnąć ludzi do pracy w stacjach kontroli pojazdów i jak
ich zatrzymać? Jak wygląda zainteresowanie zawodem diagnosty
wśród młodzieży? Czy warto się przekwalifikować? Pytania te są
o tyle na czasie, że w roku 2021 problem braków kadrowych wybitnie dał o sobie znać.
Więcej w NW 2/2022

Zamiłowanie do motoryzacji nie wystarczy, by pracować na SKP. Tu trzeba na bieżąco
uzupełniać fachową wiedzę i umieć poruszać się w gąszczu przepisów administracyjnych, by wspomnieć, jak różna może być ich interpretacja w wydziałach komunikacji

Optymizm w trudnych czasach
Mimo piętrzenia się problemów, które
dotykają motoryzację, producenci części,
dystrybutorzy i warsztaty oceniają swoją sytuację nieźle i tak również widzą najbliższą
przyszłość. Taki wniosek wynika z badania
przeprowadzonego po IV kw. 2021 r. przez
MotoFocus.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów
Części Motoryzacyjnych (SDCM) oraz Santander Bank Polska.

W porównaniu do 2020 r. wzrost przychodów w 2021 r. zanotowało 90,6% producentów
części z segmentu IAM, przy czym 62% wskazało, że ich sprzedaż wzrosła powyżej 15%.
Odsetek producentów OE wskazujących
na wzrost wielkości produkcji w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. wyniósł 65,3%, czyli był
znacznie niższy niż ten obserwowany wśród
producentów IAM. Pamiętać przy tym należy,
że wzrost ten liczony jest od niskiej bazowej

wartości wynikającej z załamania produkcji
po nastaniu pandemii. Tak więc nawet firmy,
których sprzedaż wzrosła, niekoniecznie zdołały osiągnąć wcześniejszy poziom produkcji.
W analizowanym okresie spadek odnotowała prawie 1/3 producentów OE, podczas gdy
wśród producentów niższe przychody IAM
miało jedynie 6,3% firm.
Więcej w NW 2/2022
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Co czwarte MŚP rozpoczęło sprzedaż internetową
w czasie pandemii
67% firm z sektora MŚP sprzedaje produkty w kanałach tradycyjnych i to z nich ma zdecydowaną większość przychodów. Wyniki
raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wskazują jednak, że w kolejnych latach tradycyjna sprzedaż może sporo
stracić na rzecz zamówień internetowych.
Obecnie tylko 14% firm ma co najmniej połowę przychodów
z kanału online. Za 5 lat taki wynik prognozuje 22% zapytanych. Do

sprzedaży internetowej wiele firm skłoniła pandemia – co czwarta
zaczęła sprzedawać w sieci dopiero w 2020 lub 2021 r. Co więcej,
w pierwszym roku pandemicznym w polskim internecie pojawiło
się aż 3,6 mln nowych użytkowników usług online.
Więcej w NW 2/2022

Coraz więcej
aut z napędem
elektrycznym
Według danych z końca grudnia 2021 r.
w Polsce zarejestrowanych było łącznie
38 001 osobowych i 1657 użytkowych
samochodów z napędem elektrycznym.
W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 20 253
sztuki, tj. o 93% więcej niż w analogicznym
okresie 2020 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.
Więcej w NW 2/2022

Uzbrojeni w ekspercką wiedzę?
Pojazdy użytkowe, autobusy i park pojazdów specjalnych – segment umownie
nazywany „truck” notuje rosnący udział
układów elektronicznych, a to zasadniczo
zmienia sposób ich diagnozowania i naprawiania. Warsztat gwarantujący utrzymanie
takich w pełnej gotowości (mobilności)
może istotnie różnić się od innych.
Czy i dlaczego można pokusić się o pewną analogię: tak jak w boksie za królewską
klasę uznaje się najcięższą kategorię wagową zawodników, tak warsztat nastawiony na
naprawy pojazdów z segmentu truck to…
„najlepsi z najlepszych” fachowcy na aftermarkecie? Zejdźmy na poziom diagnostyki.
– Z pewnością obsługa trucków to nie dłubanina i szarpanie się z przysłowiowym Kowalskim, któremu prawie zawsze jest za drogo.
Tu jest więcej pracy i stale brakuje dobrych fachowców. Dlatego aby zarabiać, trzeba stale
inwestować – mówi Piotr Niemiałkowski z fir-

my eN-TRUCK, która od 2005 r. specjalizuje
się w dostarczaniu na rynek komputerów
do diagnostyki pojazdów użytkowych. I od
razu dodaje: – Tu trzeba inwestować w sprzęt,
a przede wszystkim w ludzi. Szkolenia i poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności.
Może więc po prostu takie warsztaty, to

najbardziej obarczeni odpowiedzialnością
za fachowość swych prac. A czy ich załoga
jest wynagradzana lepiej niż w warsztacie
przeznaczonym dla pojazdów osobowych
i dostawczych?
Więcej w NW 2/2022

Warsztat, który nie przygotuje pojazdu do transportu na czas, musi się liczyć z dotkliwymi karami finansowymi
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„Elektryk” nie musi być drogi

Rosnąca oferta pojazdów elektrycznych sprawia, że wybór tego właściwego
wcale nie musi być prosty. Zwłaszcza jeśli

chodzi o pojemność baterii trakcyjnej. Eksperci zwracają uwagę, że duży akumulator
nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem.

Wszystko zależy od warunków eksploatacji
e-samochodu.
Zgodnie z „Licznikiem Elektromobilności”, prowadzonym przez PSPA i PZPM, pod
koniec września 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 31 633 osobowych samochodów z napędem elektrycznym (BEV
i PHEV). Ich kierowcy mieli do dyspozycji
1675 ogólnodostępnych stacji ładowania.
Ładowarki dostępne są już we wszystkich
województwach, ich liczba systematycznie
rośnie, a w infrastrukturę inwestują kolejni
operatorzy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy
w związku z rosnącą liczbą stacji wybór samochodu elektrycznego z jak największym
akumulatorem trakcyjnym to zawsze optymalne rozwiązanie.
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Tendencje w tuningu ciężarówek
Jakie wieści dla warsztatów?
Chociaż zapowiadano, że tuning ciężarówek zaniknie wraz z rozwojem wielkich,
anonimowych flot pojazdów ciężarowych,
to mamy do czynienia z sytuacją wręcz
odwrotną. Nie jest to trend na wielką skalę,
ale świadczący o tym, że upiększanie ciężarówek ma się dobrze. Co to oznacza dla
warsztatów samochodowych?

Obserwując od lat tuning pojazdów
użytkowych, daje się zauważyć postępującą profesjonalizację modyfikowanych pojazdów. Nie są to już projekty realizowane
w stodołach, bez wizji i z wykorzystaniem
tego, co akurat było pod ręką. Dotyczy to
wszystkich aspektów dzieła – począwszy od
projektu poprzez materiały, na wykonaw-

Naśladownictwo (stylu) to najwyższa forma uznania – mówi porzekadło. Jednak również naśladować trzeba umieć,
także w tuningu

stwie kończąc. Przyczyn tego należy upatrywać we wzroście zamożności i profesjonalizacji polskiego transportu. Dziś nie można
zostawić tuningu przypadkowi. W dawniejszych czasach upiększaniem pojazdów
zajmowano się w wolnych chwilach między
zleceniami. Obecnie nie ma na to czasu,
ponieważ pojazdy muszą zarabiać, a stawki
nie są wysokie. Nikt nie postawi pojazdu „na
kanał” na długie tygodnie. Dawniej wiele
firm przewozowych miało własne warsztaty, często o szerokim spektrum usług. Dziś
tylko dużym firmom opłaca się utrzymywać
własne zaplecze serwisowe – większość korzysta z kontraktów serwisowych u dealerów czy wynajmu. To powoduje, że kwestia
obsługi technicznej jest poza firmą transportową. Dlatego często brakuje miejsca na
tuning metodą „chałupniczą” – lepiej i taniej
oddać pojazd w ręce specjalistów.
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