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The Tire Cologne 2022
Już we wrześniu 2021 roku organizatorzy
targów The Tire Cologne informowali, że na
8 miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia
ponad 65% powierzchni wystawienniczej
jest wynajęte. Przewiduje się, że swoje produkty i usługi zaprezentuje tu łącznie około
400 firm i marek z ponad 35 krajów. O szczegółach edycji 2022 opowiada na łamach
kwietniowego wydania „Nowoczesnego
Warsztatu” Ingo Riedeberger, dyrektor The
Tire Cologne.

Nowe unijne przepisy dotyczące danych
Co zmienią w branży motoryzacyjnej?
23 lutego Komisja Europejska zaproponowała przepisy na rzecz sprawiedliwej i innowacyjnej gospodarki opartej na danych.
Określają one, kto może korzystać z danych
generowanych w UE we wszystkich sektorach gospodarki. W założeniu akt ten ma

zapewnić sprawiedliwość w środowisku
cyfrowym, pobudzić konkurencyjny rynek
danych, otworzyć możliwości dla innowacji
wykorzystujących ich potencjał i zwiększyć
dostępność danych dla wszystkich.
Europejski legislator liczy na to, że dzięki

przepisom powstaną nowe, innowacyjne
usługi, które z kolei sprawią, że europejskie
PKB do 2028 r. wzrośnie o dodatkowe 270
mld euro.
Więcej w NW 4/2022

Pos Service

Holland na targach w Poznaniu
Oferując ponad 12 000 rodzajów rozruszników i alternatorów, Pos Service Holland pokrywa ponad 85% zapotrzebowania w przemyśle motoryzacyjnym i rolnym.
Swoje oddziały firma ma w Holandii, Francji,
Hiszpanii, Ukrainie, Chinach i na Tajwanie,
w Polsce natomiast od września 2021 roku

znajduje się główny magazyn logistyczny całej grupy PSH. Spółka córka otwarta
została w naszym kraju na początku roku
2020, choć jako marka PSH obecna jest na
polskim rynku od wielu lat.
Firma będzie jednym z wystawców tegorocznych Targów Techniki Motoryzacyj-

nej w Poznaniu (7-10 kwietnia).
– Jesteśmy dumni, że będziemy mogli zaprezentować naszą firmę na największych
targach w Polsce – komentuje Wojciech Kuś
z polskiego oddziału PSH.
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Stacja do użytku ekspertów
Serwisowanie klimatyzacji przed szczytem wakacyjnych podróży ma ogromne
plusy, do których należą promocyjne ceny
czy krótsze terminy realizacji zlecenia. Dla
warsztatu to ostatni dzwonek, by ustrzec

się przed niepowetowaną stratą. Gdy mówimy o stacji do obsługi układów komfortu
w pojazdach, to nieocenionym elementem
jest posprzedażowe wsparcie techniczne –
w szczycie sezonu wręcz zbawienne.

Nie tylko warsztat doceni bezawaryjność stacji do obsługi klimatyzacji samochodowej. Urządzenia minimalizujące
koszty serwisowania pozwolą serwisowi zaproponować lepsze ceny

Gdy pada pytanie
o nowoczesną wyważarkę,
montażownicę...
Kolejność nie bez znaczenia, gdy rozważać jakże oczywiste maszyny do serwisowania kół. Nawet niewielkie niewyważenie kół
jezdnych powoduje powstanie stosunkowo
znacznych sił odśrodkowych. A im bardziej
uzbrojona w dodatkowe funkcje diagnostyczne, tym nowocześniejsza i nieczuła na
ludzkie ułomności maszyna.
Nim rozprawimy się z pytaniem o nowoczesną wyważarkę i montażownicę, słów
więcej o stosowaniu specjalistycznej chemii do opon. Pasta do montażu i pianka do
konserwacji to produkty powszechnie używane w warsztatach przy okazji sezonowej
wymiany ogumienia. Dlaczego więc mowa
o specjalistycznej chemii do opon?
Więcej w NW 4/2022

Sprawna stacja do obsługi klimatyzacji samochodowej to być albo nie być dla warsztatów. Maszyny tego typu zaprojektowano
do wykonywania szeregu czynności, m.in.
do regeneracji i recyklingu chłodziw znajdujących się w instalacjach klimatyzacyjnych
pojazdów mechanicznych. Ta usuwa również wilgoć z układu i różne osady zawarte
w oleju. Jest też w stanie wykonać testy działania i szczelności instalacji. Przed sezonem
tym bardziej warto sprawdzić w maszynie:
poziom oleju w pompie próżniowej, wytarowanie wagi, szczelność instalacji, a w razie
potrzeby wymienić filtry odwadniaczy.
Postanowiliśmy sprawdzić, na jaki poziom wsparcia posprzedażowego (gwarancyjnego i pogwarancyjnego) mogą liczyć
użytkujący stacje do obsługi klimatyzacji samochodowej. Czy jest coś takiego jak umowa gwarantująca kompleksową opiekę?
Więcej w NW 4/2022

NEWS
TTM wracają po 4 latach przerwy. To
długo wyczekiwane spotkanie branży motoryzacyjnej odbędzie się 7-10 kwietnia br.
w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów i profesjonalistów związanych
z branżą do odwiedzenia tej imprezy i stoisk
firm zrzeszonych w STM, które będą prezentować swoje wyroby w pawilonie nr 3.
Podczas targów odbędzie się szereg imprez towarzyszących. Swój finał będzie miał
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, który już po raz 28. wyłoni najlepszych
uczniów szkół samochodowych. Ogłoszeni
zostaną również zwycięzcy IV edycji plebiscytu na najlepszego dziennikarza motoryzacyjnego – Trade Press Award.
Więcej w NW 4/2022

Model MB600P to wyważarka z wbudowanym monitorem dotykowym, dzięki któremu obsługa menu jest
intuicyjna i prosta
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Zmieńmy nawyki

Serwisowanie układów napędu rozrządu
Ostatnie 30 lat przyniosło wiele zmian w samochodach i silnikach. W latach 80. czy 90. XX wieku mechanik miał wystarczającą
wiedzę, aby skutecznie naprawić kilkanaście (czyli wszystkie) modeli
aut, które do niego trafiały.
Obecnie mnogość modeli i różnorodność stosowanych przez
producentów rozwiązań wymusza coraz większą specjalizację
warsztatów, a ilość fachowej wiedzy niezbędnej do prawidłowego serwisowania współczesnych samochodów weryfikuje
i wypiera stare nawyki. W tej publikacji zebraliśmy kilka utartych
schematów dotyczących serwisowania układów napędu rozrządu. Być może niektóre z nich będą dla was oczywistością, inne
nowością – sami to zweryfikujecie, czytając artykuł przygotowany przez firmę Hepu, opublikowany na łamach kwietniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Przyszłość lakiernictwa w Polsce
Trendy dotyczące rozwoju rynku warsztatów lakierniczych w Polsce można przewidywać na podstawie obserwacji światowych tendencji. Na przestrzeni wielu lat, zaczynając od czasów „komuny”,

Polakierowany zderzak

Nowoczesne oświetlenie
Kalibrowanie świateł adaptacyjnych

W ostatnim czasie nowoczesne oświetlenie wykorzystujące diody LED stało się bardzo powszechne nawet w pojazdach klasy miejskiej. Pozwala ono na dużo lepsze oświetlenie drogi. Rozwinięciem
systemu stosowanym w pierwszej kolejności w pojazdach klasy luksusowej są światła adaptacyjne (AFS – Adaptive Front Lighting System). Obecnie nawet pojazdy klasy średniej wyposażone są w tego
rodzaju zaawansowany system oświetlenia.
Na łamach kwietniowego NW przedstawiamy, jak wygląda proces kalibrowania świateł w samochodzie VW Passat B8 z 2020 roku,
który posiada światła z technologią Matrix.

nasze warsztaty przekształciły się w nowoczesne, świetnie wyposażone przedsiębiorstwa.
Po naszych ulicach jeżdżą nowoczesne pojazdy, a produkty FSO
czy FSM to już youngtimery.
W krajach wiodących na rynku motoryzacyjnym samochód jest
czymś normalnym i codziennym, a nie luksusem. Trendem w warsztatach w UE jest naprawa jednodniowa. W wielu krajach podstawą
jest bezpieczeństwo ruchu drogowego i minimalizowanie liczby
wypadków. Kary za przestępstwa drogowe są drastycznie podwyższone, koszt mandatów bardzo wysoki.
Następną sprawą jest dążenie producentów samochodów do
konstruowania coraz nowocześniejszych samochodów wyposażonych w wyszukane systemy zapewniające komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. W wyniku tych działań liczba poważnych wypadków drogowych
maleje. Gdy auta są poważniej uszkodzone, pojawia się szkoda całkowita i nie są naprawiane.
Więcej w NW 4/2022
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Jak zadbać o efektywną i bezpieczną flotę?
Firmowa flota pojazdów to element
każdego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Powinna być ekonomiczna,
bezpieczna i bezawaryjna, zwłaszcza że
intensywność eksploatacji pojazdów służbowych jest nawet 4-krotnie wyższa niż aut
prywatnych.
Osiągnięcie tego nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli cięcia budżetowe zostaną skierowane w złą stronę, np. opon i ich obsługi.
Warto przeliczyć, że przy oponach dobrej
jakości oszczędność nawet 0,4 l/100 km
na samochodzie w skali roku pomnożona
przez wielkość floty może dać niespodziewanie wysoką kwotę – znacznie wyższą niż
zakup opon tańszych i gorszych.
Więcej w NW 4/2022

Przyszłość ciężarówek elektrycznych
Optymistyczne nastawienie do transportu ciężarówkami elektrycznymi rośnie przy
każdej podwyżce cen ropy. Obecne tendencje zachodniego świata, mające na celu rezygnacje z rosyjskich nośników energii, tym
bardziej mogą ten trend nasilić. Zwłaszcza
że źródłem energii elektrycznej mogą być
wyłącznie siły przyrody. Jednak o wiele poważniejszą kwestią jest pytanie o przyszłość
użytkowych pojazdów elektrycznych w zakresie ich produkcji. Czego mogą się spodziewać klienci i warsztaty?

Boom na e-pojazdy trwa. Obecnie oferowane są już gotowe do użytku ciężarówki i samochody dostawcze. Pochodzą one
z dwóch źródeł: znanych, wielkich koncernów oraz małych, często „start-upowych”
warsztatów. Elektrycznych produktów
z logo wielkich marek należało się spodziewać, to naturalna droga rozwoju. Natomiast
zaskakujący jest „wysyp” mniejszych oferentów, wręcz nieadekwatnie licznych w stosunku do globalnej gospodarki. Dlaczego?

Stacja
do ładowania,
która tworzy
nowe usługi

Więcej w NW 4/2022

Stacja ładowania samochodów elektrycznych Emone Three

Użytkownicy – zwłaszcza flotowi – cenią standaryzację i pewność dostaw. Dotyczy to zarówno pojazdów,
jak i części zamiennych

Czy myślałeś o serwisowaniu samochodów elektrycznych w twoim warsztacie?
Poza uprawnieniami SEP-owskimi będziesz
potrzebować przede wszystkim stacji do
ładowania elektryków. Najlepiej takiej, która
poza oczywistą funkcją ładowania pozwoli
także zaoferować klientom dodatkowe usługi związane z żywotnością baterii ich aut.
Takie możliwości dają polskie stacje Emone warszawskiej firmy Electromobility.One,
o których piszemy na łamach kwietniowego
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Płukanie układu klimatyzacji
Wewnętrzne zanieczyszczenia są jedną
z głównych przyczyn powstawania usterek
w układzie klimatyzacji. Czynnik chłodniczy
i olej są niezbędne, aby zapewniać długotrwałe działanie układu, a zanieczyścić go
mogą różne substancje. Do najczęstszych
należą wilgoć i cząsteczki powstające
w wyniku niekontrolowanych reakcji chemicznych lub nierozważnego stosowania
dodatków, takich jak barwnik UV czy środki
uszczelniające (zatrzymujące wycieki).
Zanieczyszczenia pojawiające się w układzie klimatyzacji mogą spowodować zatkanie jego wąskich kanałów, co może prowadzić do poważnych awarii...
Więcej w NW 4/2022

Płukanie zdemontowanych podzespołów układu klimatyzacji

Skuteczna lokalizacja nieszczelności klimatyzacji
i instalacji chłodniczych
Nieszczelności klimatyzacji mogą mieć nieprzyjemne skutki. Zbyt
mała ilość czynnika chłodniczego powoduje nie tylko zauważalne
pogorszenie wydajności chłodzenia, lecz również powstawanie nieprzyjemnych odgłosów. Temperatura w instalacji i sprężarce rośnie,

Urządzenia do wykrywania nieszczelności znajdują się w ofercie firmy Herth+Buss

Pojazd uprzywilejowany

w warsztacie blacharsko-lakierniczym
Widoczność samochodu jest niezwykle ważna – podnosi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów sprawujących określone funkcje bądź wykonujących konkretne zadania. Przemyślane oznakowanie oraz specjalna
i ergonomiczna zabudowa wzbogacona o innowacyjne rozwiązania
przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa zarówno załogi takiego samochodu, jak i innych uczestników ruchu.
Więcej w NW 4/2022

aż w końcu dochodzi do awarii. Ponadto zbyt niski poziom czynnika
chłodzącego może doprowadzić do uszkodzenia kompresora. Aby
uniknąć szkód następczych, warsztaty powinny zdecydować się na
właściwe serwisowanie klimatyzacji.
Problemem, który może utrudniać lokalizację nieszczelności, jest
szkodliwy wpływ czynników chłodniczych na środowisko. Z reguły
bazują one na gazach fluorowanych, a te zaliczamy do gazów cieplarnianych. Dlatego rozporządzenie UE nr 517/2014 stanowi, że
wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych należy natychmiast
usuwać oraz że ich uwalnianie do atmosfery jest zabronione. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest nie tylko konieczność kontroli
nadmiernie opróżnionych klimatyzacji przed ponownym napełnieniem, lecz także to, że czynnika chłodniczego nie można stosować
nawet do lokalizacji nieszczelności.
Więcej w NW 4/2022
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Słabszy? Nie szkodzi, gdy umie argumentować
O pozycji dominującego można mówić
w relacji angażującej trzy strony. Bezgotówkowa likwidacja szkód oznacza dla warsztatu sytuację, w której klienta nie interesuje
nic. Towarzystwa ubezpieczeniowe? Tylko
czekają na rozwój sytuacji, by tu i ówdzie
ciąć w kosztorysie aż (nie)miło.
Przeanalizujmy typowy scenariusz. Doradca ustala termin rozpoczęcia prac, przyjmuje samochód do naprawy, a też wydaje
klientowi pojazd zastępczy. I naprawa rozpoczyna się.
Jak wiadomo coraz popularniejszą formą
likwidacji szkód jest tzw. likwidacja bezgotówkowa. Klienta nie interesuje nic, skoro
serwis naprawczy rozlicza się z ubezpieczycielem. Już tylko z tego powodu zaczynają
się schody.

Od momentu przyjęcia pojazdu do serwisu mogą zachodzić sytuacje katastrofalne
w skutkach dla warsztatów. Dość powiedzieć, że wchodzimy w posiadanie mienia
powierzonego na czas naprawy. Użyczyliśmy pojazd zastępczy naszemu klientowi,
a tymczasem rozliczamy się już tylko (!)
z ubezpieczycielem. A co np. w sytuacji,
gdy klient nie bardzo kwapi się odebrać naprawiony samochód? Warsztat odpowiada
także za przedmioty pozostawione w pojazdach zdanych do naprawy. Co jeśli klient nie
odbiera samochodu i nie można się z nim
skontaktować?
Towarzystwa ubezpieczeniowe wywierają presję na
warsztaty, by te lekką ręką oddawały rabaty, które przez
lata wypracowały u swych dostawców części i materiałów lakierniczych

Więcej w NW 4/2022

Warsztaty przed elektrycznymi
wyzwaniami
Rosnąca liczba samochodów elektrycznych i hybryd plug-in jeżdżących po polskich drogach zwiastuje zmiany w zakresie
usług oferowanych przez niezależne warsztaty. Potrzebne będą nowe kwalifikacje,
wyposażenie i dostęp do informacji technicznych.
Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że
obsługa samochodów z napędem hybrydowym (HEV) to w niezależnych warsztatach

pieśń odległej przyszłości. Obecnie wizyta
hybrydy to dla warsztatowców chleb powszedni.
Podobnie będzie z hybrydami ładowanymi z sieci (PHEV) i pojazdami w pełni
elektrycznymi (BEV). Również one zaczną
niedługo przyjeżdżać do niezależnych
warsztatów. Trend ten będzie wymuszał
poszerzanie zakresu usług, co wymaga nabycia nowych kompetencji, skompletowa-

nia odpowiedniego wyposażenia i zapewnienia sobie dostępu do wiedzy. Warsztaty
będą przygotowywać się do tych wyzwań,
więc oczekują pomocy od swoich naturalnych partnerów, czyli dystrybutorów części,
których rola w przygotowaniu niezależnego
sektora motoryzacyjnego do zmian technologicznych będzie niewątpliwie kluczowa.
Więcej w NW 4/2022

Chwycić się narzędzi w starej cenie
Debiutował w cenie 399 zł, a w najnowszym cenniku kosztuje 799 zł. Tak bardzo podrożał od nastania covidowych czasów

Rosnąca inflacja – nie tylko w Polsce, wysokie stopy procentowe, rekordowo wysoki
kurs dolara i euro. Jest wiele powodów, dla których cenniki narzędzi będą w tym roku
często aktualizowane

24-elementowy zestaw kluczy płasko-oczkowych. Idzie drożyzna.
A cenniki? Aktualizowane będą coraz częściej.
W pierwszym kwartale roku nie było firmy narzędziowej, która
nie podniosłaby cen (przynajmniej o 4-5%) asortymentu dystrybuowanego do warsztatów samochodowych. Z zebranych przez nas
informacji wynika, że czekają nas kolejne podwyżki. Mocnym echem
odbije się zapewne nowy cennik marki Draper, która może pochwalić się 100-letnią historią w branży narzędziowej. I nie bez powodu
uchodzi za wiodącego dostawcę. Gdy pisaliśmy ten artykuł (23 marca br.), wiedzieliśmy tyle, że średnio o 30-40% podrożały takie narzędzia jak klucze – płaskie i oczkowe, różnego rodzaju śrubokręty.
Są i horrendalne podwyżki. Jeśli to nie omyłka, to w najnowszym
cenniku pilniki i młotki zdrożały aż o 100 i więcej procent. Co na to
konkurencja?
Więcej w NW 4/2022
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Automatyczne skrzynie biegów
Co zrobić przed zakupem auta?

Automatyczne skrzynie biegów coraz częściej zastępują te manualne, na rynku występują już modele samochodów, w których są

jedyną dostępną opcją. Popularność automatów wynika z dużego
komfortu użytkowania, jednak z racji złożonej budowy ich eksploatacja i naprawy są kosztowniejsze niż skrzyń tradycyjnych. Przed
zakupem, aby uniknąć kłopotów, warto sprawdzić stan techniczny
używanego auta z taką skrzynią.
Pierwsza automatyczna skrzynia biegów powstała w 1904 roku
w warsztacie braci Sturtevant w USA, była to prosta i... zawodna konstrukcja. Od tego czasu rozwiązanie to przeszło szereg przeobrażeń.
Współczesne automaty są niezwykle zaawansowanymi, skomplikowanymi technologicznie konstrukcjami przystającymi do wymagań
kierowców, nawet tych, którzy bardzo długo byli ich zagorzałymi
przeciwnikami.
Więcej w NW 4/2022

Efekt (tła) wywoływany efektem skali
Jeszcze kilka lat temu koloryści tworzyli odcienie przekrojowe, co
oznacza, że były one używane przez kilka marek danego koncernu
motoryzacyjnego. Dziś dany kolor przeznaczony jest wyłącznie dla
jednego producenta, a nawet modelu samochodu. Każda marka
ma własną tożsamość, z własną identyfikacją wizualną. A to istotna
zmiana, gdy przyjdzie zmierzyć się z naprawami refinish.
Istnieje kilka głównych rodzin kolorów: kryjące, metaliczne, perłowe, trójwarstwowe (składające się z warstwy kryjącej, perłowej
i lakieru) oraz lakiery kolorowe. Zatrzymajmy się przy tych trójwarstwowych. Mamy odcienie, kontrasty, świetle refleksy... Billboardy reklamujące najnowsze samochody kuszą zjawiskowymi lakierami. Ich
siła przyciągania polega na zjawiskach fizycznych, które zachodzą
w pigmentach: refleksji, absorpcji, transmisji. Postrzeganie takich kolorów zależy od rodzaju światła, kątów padania i patrzenia.
Więcej w NW 4/2022

Koloryści pracujący dla koncernów nanoszą próbki na dość dużych rozmiarów ukształtowaną blachę metalową, która „łapie” światło w zależności od jego źródła i kąta padania. Analogicznie, próbne natryski to must have lakiernika refinish

Czujniki liniowe (A/F) i czujniki tlenu
Czym się różnią?

Pomimo wzrostu popularności w pełni elektrycznych układów
napędowych producenci pojazdów nadal znajdują się pod silną
presją, aby poprawiać osiągi silników spalinowych, tak by spełniały
coraz bardziej rygorystyczne normy emisji. W rezultacie monitoro-

wanie emisji spalin z silnika zajmuje bardzo istotne miejsce. Czujnik liniowy A/F – specjalny rodzaj czujnika tlenu – mierzy stosunek
powietrza do paliwa i umożliwia obsługę bardziej zaawansowanych
procesów kontroli emisji.
Aby zachować zgodność z obecnymi i przyszłymi normami emisji,
technologia sterowania silnikiem wciąż się zmienia – wiodący producenci części oryginalnego wyposażenia (OE), tacy jak Denso, opracowują coraz bardziej zaawansowane czujniki, które wychodzą naprzeciw potrzebom producentów pojazdów. W rezultacie doskonale
znany czujnik tlenu, częściej określany jako sonda lambda, zaczął być
wspierany wieloma innymi czujnikami. W nowoczesnych silnikach
jest zastępowany czujnikiem stosunku powietrza do paliwa (A/F).
Więcej w NW 4/2022

