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Targi Techniki Motoryzacyjnej 2022

Po 4 latach przerwy wreszcie się udało. Pierwsze popandemiczne Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu wszyscy zgodnie oceniają jako udane

To było trochę jak powrót do przeszłości. Przez ostatnie lata odzwyczailiśmy się od dużych i głośnych wydarzeń branżowych. Pojawiły się nawet pytania: czy targi w dotychczasowej formule są jeszcze potrzebne? Czy nie wygodniej i taniej komunikować się zdalnie?
Sukces, tak frekwencyjny jak i organizacyjny, Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu wszystkie te wątpliwości rozwiał.

Targi Techniki Motoryzacyjnej, odbywające się równolegle z salonem motoryzacyjnym Poznań Motor Show, przez 4 dni przyciągnęły blisko 60 tysięcy osób. W halach, gdzie odbywały się TTM, wśród
gości dominowali oczywiście branżowcy – mechanicy, właściciele
warsztatów, hurtownicy, rzeczoznawcy, diagności. Dużym zainteresowaniem, jak zawsze, cieszyła się zorganizowana przez nasze
czasopismo strefa „Żywego warsztatu”. To interaktywna ekspozycja,
w której eksperci branży warsztatowej prezentowali najnowsze narzędzia i urządzenia w praktycznym zastosowaniu. Goście obu hal
TTM mieli okazję obejrzeć ofertę ponad 100 firm. Oczywiście, porównując to z czasami przedpandemicznymi, można uznać, że liczba wystawców imponująca nie była. Nie wszyscy duzi gracze branżowi zdecydowali się na udział – część miała wątpliwości, czy targi
się odbędą, inni postanowili obserwować rynek i rozwój sytuacji. Ci,
którzy wzięli udział, z pewnością nie żałują.
Naszą relację z tego wydarzenia
publikujemy na łamach majowego
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

OTWS – jak zawsze z rekordem
Ponad 400 uczestników wzięło udział w tegorocznym finale
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. To absolutny rekord w historii tego konkursu! Dziękujemy uczniom i ich opiekunom
ze szkół samochodowych z całej Polski.
– Wchodząc na salę testu teoretycznego, gdzie przygotowano 430
miejsc dla uczestników, byliśmy pod wielkim wrażeniem skali tej edycji.
Dla nas to przede wszystkim dowód, że nasza praca przynosi efekty –
mówi Rafał Sosnowski, prezes Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, jeden z organizatorów OTWS. Jego współorganizatorami są Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku, miesięcznik „Nowoczesny
Warsztat” oraz Targi Techniki Motoryzacyjnej, podczas których odbył
się finał turnieju.
Więcej w NW 5/2022

Ponad 400 uczniów z całej Polski przyjechało do Poznania, by rywalizować w tegorocznej edycji OTWS
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Układ klimatyzacji i ogrzewania
w pojazdach hybrydowych i elektrycznych
Coraz więcej nowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych
pojawia się na naszych drogach. Również do niezależnych warsztatów trafia więcej takich samochodów w celu serwisowania lub
naprawy klimatyzacji.
Samochody hybrydowe i elektryczne różnią się od konwencjonalnych, a do ich serwisu czy naprawy wymagane są specjalne
procedury i zachowanie bezpieczeństwa. W wielu przypadkach ich
układ ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HVAC) oparty jest na rozwiązaniu pompy ciepła, czyli jest bardziej zaawansowany w porównaniu ze standardowym układem klimatyzacji.
O tym, co musisz wiedzieć, pracując z układem klimatyzacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych w swoim warsztacie, piszemy
na łamach majowego wydania NW.

Regeneracja – temat na czasie
Taniej, bez problemów z dostępnością, w fabrycznej jakości, z gwarancją – to
oczywiste atuty fabrycznie regenerowanych części zamiennych. Odwiedziliśmy
zakład produkcyjny jednego z krajowych
liderów w tej branży, firmy Lauber ze Słupska. To dostawca regenerowanych części
dla Inter Cars. W majowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” zaglądamy na linię regeneracji przekładni kierowniczych.
W kolejnych wydaniach zaprezentujemy
pozostałe produkty.

Stanowisko kontroli jakości

Komplet, który daje prawdziwe bezpieczeństwo jazdy
Monroe zwraca uwagę na aspekty, które odgrywają kluczową
rolę dla żywotności i prawidłowego funkcjonowania amortyzatorów, oraz wskazuje, jak... nie zepsuć ich podczas montażu.
Praca pod presją czasu i ceny zazwyczaj odbija się negatywnie na
jakości wykonywanej usługi. W przypadku wymiany amortyzatorów
należy dołożyć wszelkich starań, aby niezależnie od tego przebiegała zgodnie z procedurą, a klient mógł cieszyć się bezpieczną i przyjemną jazdą. Właśnie te dwa elementy – bezpieczeństwo i przyjemność prowadzenia – powinny odgrywać decydującą rolę podczas
negocjacji z klientem.
Więcej w NW 5/2022
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Układ hamulcowy przegląd uszkodzeń
Prawidłowa ocena stanu zużycia podzespołów układu hamulcowego pozwala warsztatowi podjąć właściwą decyzję o jego obsłudze serwisowej oraz ewentualnej naprawie.
W wielu przypadkach błędnie przeprowadzone oględziny hamulców i pominięcie kluczowych śladów postępującego zużycia
są przyczyną późniejszych awarii. Dlatego dokładna weryfikacja poszczególnych elementów ma tak duże znaczenie dla efektywnego
funkcjonowania tego układu oraz systemów bezpieczeństwa, które
wykorzystują pomocnicze działanie hamulców.
Spośród wielu charakterystycznych typów uszkodzeń tarcz i klocków hamulcowych można wyróżnić przypadki, z jakimi warsztat ma
do czynienia najczęściej. Rozpoznanie charakteru nieprawidłowości
pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie przyczyny uszkodzenia
w układzie.
Więcej w NW 5/2022

Nadmiernie skorodowana powierzchnia robocza tarczy hamulcowej

Jak uniknąć piszczących hamulców?
Hałas podczas hamowania zawsze był problemem dla kierowców. Wraz z rozwojem pojazdów elektrycznych i hybrydowych normy hałasu są niższe niż kiedykolwiek, a typowe dźwięki klocków hamulcowych stały się bardziej zauważalne. To, czy klocki hamulcowe
wymagają wymiany, zależy od rodzaju dźwięku.
Jeżeli są to drgania o niskiej częstotliwości lub wibracje, najczęściej przyczyną są mikrodrgania jednego z elementów układu hamulcowego, np. tarczy. Średni hałas o częstotliwości w zakresie od
300 do 5000 Hz oznacza, że prawdopodobnie występują mikrodrgania tłoczka zacisku lub innej części w pobliżu koła pojazdu. Jednak
w tym artykule dokładniej zajmiemy się hałasem o wysokiej częstotliwości, nazywanym piskiem.
Więcej w NW 5/2022

Kiedy wymienić filtr paliwa?
W ostatnich dwóch wydaniach „Nowoczesnego Warsztatu”
wspólnie z Hengst Filter rozważaliśmy interwały wymian filtrów
oleju silnikowego i przekładniowego oraz filtrów powietrza dolotowego i kabinowego, zestawiając zalecenia producentów samochodów, producentów części i oczywiście mechaników. A co z filtrami
paliwa, czy ten temat również został poruszony podczas wizyty
w warsztacie?
– Tak, ale na przykładzie innego samochodu – zaznacza Witek Rogowski z Hengst Filter. – Na drugim stanowisku stało Audi A5 z silnikiem CDNC (2.0 TFSI), absolutne oczko w głowie właściciela: olej wraz
z filtrem + filtr powietrza i kabinowy wymieniane były regularnie co
15 tys. km. Właściciel przyjechał na wymianę filtra paliwa. Samochód
z przebiegiem blisko 300 tys. km miał już za sobą dwie takie wymiany. Teoretycznie w tym modelu filtr paliwa nie podlega wymianie. Ale
po problemach z ciśnieniem paliwa (VCDS pokazywał błąd niskiego
ciśnienia w pompie paliwa) właściciel zdecydował się na interwał

wymian co 60 tys. km. Od tego czasu silnik utrzymuje prawidłowe
obroty na biegu jałowym, zniknęły wibracje przy zapiętym biegu (D)
i wciśniętym hamulcu, a silnik dużo łatwiej zapala.
Więcej w NW 5/2022
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Podnosimy częściej,
bo podnośników więcej!
Wydawać by się mogło, że w temacie dźwigników powiedziano
już wszystko i żadna technologia czy trend nie jest w stanie nas zaskoczyć. Tymczasem dość zaskakująco pobrzmiewają zapewnienia,
że porównując rok do roku okres luty-kwiecień, w tej niestabilnej,
by nie powiedzieć przyfrontowej rzeczywistości, warsztaty inwestują w fundamenty wyposażenia. Niektórzy dostawcy odnotowali, że
popyt wzrósł o ponad 30%.
Można doszukać się pewnej analogii, gdy wspomnieć o dynamice cen tego typu urządzeń. Najbardziej – czasem i o 50% – zdrożały
najmniejszego kalibru podnośniki, typu np. żaba. Najmniej, raptem
o kilka procent, wyspecjalizowane, tj. droższe urządzenia podnoszące pojazdy. Nie obserwuje się braków takich w magazynach dostawców. Te w zasadzie proste urządzenia elektryczne czy precyzyjniej elektrohydrauliczne nie skrywają elektroniki, więc ich produkcja
jest odporna na zerwane łańcuchy dostaw.
Więcej w NW 5/2022

Zestaw ramion unoszących do podnośników 2.35 HD Flex, HD Pro, Premium to propozycja Consul Werkstattausrüstung GmbH. Przesunięty punkt podparcia pozwala na
łatwy montaż lub demontaż akumulatorów trakcyjnych pod pojazdem

Polerowanie detailingowe
Jednym z najistotniejszych procesów,
które mają wpływ na efekt końcowy pełnego auto detailingu, jest polerowanie. Zabieg
ten daje spektakularne efekty wizualne, jednak jest też jednym z najbardziej złożonych
oraz wymagających. Poszczególne etapy
i ich kolejność nie są przypadkowe.
Zaczynając polerowanie, należy dobrać
odpowiednie narzędzia oraz pasty i pady
polerskie w zależności od stanu lakieru

i efektu, jaki chcemy osiągnąć. Niezależnie
od zakładanych efektów pierwszym etapem
muszą być mycie detailingowe oraz dekontaminacja powierzchni – zarówno chemiczna, czyli ta przy użyciu chemii, jak i mechaniczna, przy użyciu np. glinki lub Clay Mitt
(rękawicy z polimerową powierzchnią).

Polerki DAP II dostępne są w dwóch wariantach: o skoku 15 mm i 21 mm

Więcej w NW 5/2022

Rynek opon
odbudowuje się
po pandemii
W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaż opon na rynek zwiększyła się prawie
we wszystkich segmentach: opony do samochodów osobowych rosły o +22%, SUV
+24%, ciężarowych +7%, dostawczych
+31%, motocyklowych +17%, a przemysłowych +10%. Tylko w segmencie opon
do maszyn rolniczych zanotowano spadek
o 11% w stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku. Wzrosty widać też w większości segmentów na rynkach europejskich.
Udział opon premium zwiększył się o +15%
– w segmencie opon do samochodów osobowych, SUV i dostawczych oraz o +16%
w oponach ciężarowych.
– Widzimy, że rynek opon odbudował się
po pandemii i w ostatnich kwartałach notował systematyczne wzrosty. Natomiast wraz
z początkiem letniego sezonu wymiany ta
dynamika wyhamowała i jest porównywalna
z poziomem z 2019 r. Ponadto wskutek wzrostu cen surowców także koszty produkcji opon
nadal będą rosły, a co za tym idzie – należałoby się spodziewać, że cena dla klienta końcowego również będzie wzrastać – wskazuje
Radosław Bółkowski, prezes zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.
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Stawiają czoła rosnącym cenom energii
Koszty utrzymania są coraz wyższe, a największy wpływ mają
na to drastycznie rosnące ceny energii. Tylko w styczniu 2022 roku
wzrosły o 28,6% – czytamy na euronews.com.
– Dla warsztatów wzrost cen energii jest wyjątkowo dotkliwy. Po
2 latach zmagań z wyzwaniami stawianymi przez pandemię muszą
teraz dodatkowo liczyć się ze wzrostem kosztów – bez gwarancji, że sytuacja ulegnie zmianie. Dla wielu może to oznaczać, że będą zmuszone
zakończyć działalność – tłumaczy Jim Muse, vice president, Axalta Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę. – Na szczęście Axalta to firma
stawiająca na ciągły rozwój technologiczny, który pozwala warsztatom
pracować wydajniej, łatwiej i z zachowaniem rentowności. Nasza opatentowana technologia Fast Cure Low Energy pozwala obniżyć zużycie
energii w kabinie lakierniczej przy zachowaniu najwyższej jakości naprawy. Tego właśnie potrzebują warsztaty w dobie obecnego kryzysu.
Więcej w NW 5/2022

Upewnij się, że hamulce są...
Chociaż podstawowe zasady działania hamulców pozostają niezmienne od dziesięcioleci, układy te stają się coraz bardziej skomplikowane. Klientów w warsztatach? Właścicieli nowoczesnych samochodów warto przestrzec przed samodzielnym serwisowaniem
hamulców – przy tak ważnej ich funkcji, czyli zapewnianiu bezpieczeństwa, nie wolno ryzykować.
Hamulce nie mogą zaskakiwać kierowcy i powinny działać w ten
sam sposób w każdych okolicznościach. Poza wymaganiami behawioralnymi oraz bezpieczeństwa (które obejmują zdanie testu integralności po wielokrotnym hamowaniu, testu zjazdu górskiego lub
testu stabilności systemu ESC) projektanci są obecnie ograniczeni
przepisami regulującymi stosowanie niektórych materiałów. Niedostępne są między innymi azbest, amoniak, ołów, kadm, a ostatnio
także miedź.
Każdy kierowca nieco inaczej zużywa hamulce (jeśli intensywniej hamuje silnikiem,
oszczędza je). Istotniejsze jest, że samochody z elektronicznymi hamulcami postojowymi wymagają diagnostycznego sprzętu serwisowego

Więcej w NW 5/2022

Branża motoryzacyjna zmaga się
z kolejnymi wyzwaniami
Sektor produkcji aut i części od 2 lat zmaga się z ciągłymi problemami i wyzwaniami,
które powodują ograniczanie produkcji,
spadki sprzedaży i rosnące koszty. Pandemia
i związane z nią zerwanie łańcuchów dostaw, kryzys z półprzewodnikami potrzebnymi do produkcji, a teraz konsekwencje wojny w Ukrainie poważnie doświadczają całą
branżę automotive. Powody do umiarkowanego optymizmu można znaleźć wśród
producentów aut, jednak sytuacja producentów części nie jest już taka różowa.

W 2021 r. Europa utrzymała pozycję najsłabszego rynku na świecie. Liczba rejestracji aut spadła w naszym regionie o 2%, co
oznaczało wolumen o 26% niższy niż przed
pandemią, czyli w 2019 r. W ubiegłym roku
najlepiej poradziły sobie Chiny, które odrobiły stratę z pandemii, oraz Stany Zjednoczone, które miały podobną dynamikę r/r,
jednak nadal były o 12% poniżej poziomów
z 2019 roku. Sytuację w Europie dobrze
pokazują dane miesięczne – w każdym
miesiącu drugiego półrocza 2021 r. rejestra-

cje były niższe rok do roku. Koniec 2021 r.
przyniósł nieznaczną poprawę sytuacji,
jednak w styczniu i lutym 2022 r. rejestracje
były niższe niż w analogicznych miesiącach
w 3 ostatnich latach. Głównym powodem
spadków była niska dostępność aut z uwagi
na ograniczoną produkcję, która z kolei spowodowana była problemami w dostawach
materiałów do produkcji.
Więcej w NW 5/2022
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Coraz mniej diesli na rynku wtórnym
W ciągu 2 lat liczba ofert samochodów
używanych z silnikem Diesla spadła o ponad 23 000, ale cena wzrosła o 27,5%.
Z danych AAA Auto wynika, że w marcu
2020 r. w komisach, na stronach internetowych i u dealerów samochodów używanych
oferowano do sprzedaży 134 348 takich samochodów, a 2 lata później, w marcu 2022
r. – 110 938. Jeszcze ciekawiej przedstawiają się dane za ostatnie 3 lata, ponieważ od

2019 roku liczba samochodów używanych
z dieslem spadła aż o 67 182 auta.
Liczba wszystkich oferowanych samochodów na wtórnym rynku w czasie pandemii, bez względu na rodzaj silnika, skurczyła
się o niemal 15%. W lutym 2020 r. liczba oferowanych aut używanych w Polsce wynosiła 271 346 pojazdów, a w marcu 2022 r. rynek zmniejszył się do 231 824 samochodów.
Jednak to diesle dotknął największy spadek

ofert – ponad 17%. Mimo to wciąż zajmują
one pierwsze miejsce na rynku wtórnym
pod względem liczby aut oferowanych na
sprzedaż. W przypadku pojazdów z silnikami benzynowymi, które znajdują się na
drugim miejscu, spadek ofert był mniejszy
i wyniósł nieco ponad 7%.
Więcej w NW 5/2022

Czy regeneracja fabryczna
zagraża warsztatom?
Pojęcie regeneracji części samochodowych jest stare, znane, a pozyskane w ten
sposób elementy poszukiwane. Co jednak
sądzić o regeneracji całego samochodu,
w dodatku u jego producenta? Tym właśnie
jest regeneracja fabryczna, która nabiera
coraz większego znaczenia. Czym dokładnie jest, dlaczego się pojawiła i czy stanowi
zagrożenie dla branży warsztatowej? O tym
piszemy na łamach majowego wydania
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Tropem drożejących narzędzi
W pierwszym kwartale 2022 roku najbardziej zdrożały narzędzia z definicji droższe,
które z racji technologii są na drugim biegunie narzędzi prostych, tj. niezłożonych.
Zaawansowana, innowacyjna technologia narzędzi ręcznych po prostu kosztuje.
Zwłaszcza tych chronionych patentem,
wzorem użytkowym lub przemysłowym.
Rosnąca inflacja, wysokie stopy procentowe, rekordowo wysoki kurs dolara i euro
– jest wiele powodów, dla których cenniki
narzędzi będą w tym roku często aktualizowane. O rosnących cenach pisaliśmy już
w poprzednim wydaniu „NW”. Na łamach
majowego wydania przyglądamy się bliżej
asortymentowi.

Zaopatrujący warsztaty w narzędzia ręczne przewidują, że dalszy znaczący wzrost cen będzie coraz trudniejszy dla
nabywców, a to w konsekwencji zmniejszy ogólną sprzedaż wielu firm

