RAPORT
WARSZTATOWY

6

SPECJALNY
NEWSLETTER
BRANŻY
WARSZTATOWEJ

(128) 2022

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

Autonomiczne auta uwolnią czas
W trakcie jazdy kierowcy potrafią czytać książki, rozglądać się
na boki, pisać wiadomości tekstowe, a panie poprawiać makijaż. To
nie tylko niefrasobliwe, lecz także niebezpieczne, ponieważ oderwanie wzroku na 2 sekundy od tego, co dzieje się na drodze, podwaja prawdopodobieństwo wypadku. Poprawę bezpieczeństwa

zwiększy dyscyplina kierujących lub pojazdy samojezdne. One
zajmą się prowadzeniem, a kierującym pozwolą na wykonywanie
innych aktywności.
Z europejskich badań wynika, że kierowcy 10% czasu za kierownicą spędzają na zadaniach drugorzędnych, a 4% z nich korzysta
z telefonu komórkowego, pisząc wiadomości lub dzwoniąc. „Komórki” w trakcie jazdy wykorzystują również kierowcy zawodowi, przy
czym znacznie chętniej, gdy silnik pracuje na biegu jałowym lub gdy
pojazd porusza się wolno. Co więcej, prowadzący ciężarówki w trakcie jazdy często są rozkojarzeni. Wyniki projektu UDRIVE pokazują, że
przez prawie 20% czasu pracy korzystają z urządzeń elektronicznych
lub spożywają posiłki.
Z kolei z szacunków Instytutu Transportu Samochodowego (ITS),
bazujących na danych policji, wynika, że nawet co czwarty wypadek
w Polsce może być spowodowany tym, że kierowca używał telefonu
komórkowego.
Więcej w NW 6/2022

Olej w skrzyni manualnej nie jest wieczny
Głównym zadaniem środka smarującego jest utworzenie filmu
smarnego, oddzielającego współpracujące powierzchnie, np. kół
zębatych czy łożysk, warstwą o takiej grubości, by nie mogły się zetknąć ze sobą, zabezpieczając je w ten sposób przed tzw. tarciem
suchym.
Zarówno grubość, jak i trwałość wytworzonej warstwy smarnej
zależą od specyficznych właściwości oleju, m.in. od jego lepkości
i rodzajów użytych do jego produkcji olejów bazowych. Aby uzyskać
odpowiedni współczynnik lepkości, stosuje się modyfikatory, które
dodane do oleju bazowego stabilizują jego lepkość w skrajnych
temperaturach pracy. Podczas eksploatacji oleju, także w skrzyni biegów, występuje ścinanie, co powoduje niszczenie wspomnianych
modyfikatorów i tym samym spadek lepkości środka smarnego. Jest
on szczególnie widoczny przy wysokich temperaturach roboczych
oleju, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie grubości filmu

smarnego, a więc i bezpieczeństwa pracy podzespołu, szczególnie
przy wyższych obciążeniach.
Więcej w NW 6/2022
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Branża automotive skręca w kierunku zielonej energii
Przyszłość na rynku motoryzacyjnym należy do samochodów elektrycznych, które
mają przyczynić się do redukcji emisji CO2.
Jednak aby miało to sens w Polsce, energia
do ich zasilania musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii (OZE). Co więcej, wykorzystywanie w branży motoryzacyjnej tzw.
zielonej energii jest obecnie bardziej opłacalne niż bazowanie na energii pozyskiwanej z elektrowni węglowej.

Działalność prośrodowiskowa w branży
motoryzacyjnej kojarzy się przede wszystkim z samochodami elektrycznymi. Na
rynku jest ich coraz więcej, a International
Energy Agency przewiduje, że do 2030 roku
liczba pojazdów elektrycznych na światowych drogach osiągnie poziom aż 145 mln.
Na polskich drogach także ich przybywa, choć nie tak szybko jak w USA i Europie
Zachodniej. Według danych PZPM i PSPA

z końca lutego 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie ponad 42,7 tys. osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. Od początku br. ich
liczba zwiększyła się o blisko 3,2 tys. sztuk, tj.
przybyło o 71% więcej niż w analogicznym
okresie 2021 r.
Więcej w NW 6/2022

Sztuczna inteligencja, która zapobiega wypadkom

Maksymilian Paczyński, zwycięzca konkursu Intel AI Global Impact Festival

– Sam system jazdy autonomicznej od
strony technologicznej będzie gotowy pewnie
w perspektywie najbliższych 2 lat – prognozuje dr Maciej Kawecki, Digital EU ambassador i prezes Instytutu Lema. Znacznie dłużej zajmie jednak dopuszczenie autonomii
pod względem legislacyjnym. Jednak już
dziś sztuczna inteligencja, której rozwój
jest warunkiem wprowadzenia pojazdów
autonomicznych, znajduje w motoryzacji
coraz więcej zastosowań. Pomaga m.in.
monitorować poziom zmęczenia kierowcy

Właściwy olej w silniku
motocyklowym, czyli jaki?
Każdy motocyklista chciałby zapewnić
optymalne środki smarne swojemu pojazdowi. Producenci motocykli, a właściwie
silników motocyklowych mają preferencje
dotyczące olejów silnikowych, co wprost
wynika z konstrukcji tych silników i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych. Japońska wielka czwórka najczęściej stosuje
oleje silnikowe klas lepkości SAE 10W-40 lub
10W-30, większy rozrzut mamy w konstrukcjach europejskich – od SAE 5W-40 i 10W- 50

do 15W-50, a nawet 10W-60 w Moto Guzzi.
Amerykanie z kolei w harleyach preferują oleje SAE 20W-50, dawniej mineralne,
a obecnie syntetyczne.
Jeszcze niedawno klasa lepkości była
podstawowym kryterium doboru oleju.
Obecnie jest to tylko jeden z parametrów,
co nie umniejsza jego znaczenia...
Więcej w NW 6/2022

i zapobiegać rozproszeniu jego uwagi, które mogą skutkować wypadkiem na drodze.
Aplikacja stworzona w tym celu przez licealistę z Polski została niedawno wyróżniona
w konkursie AI Global Impact Festival, organizowanym przez Intela.
Więcej w NW 6/2022

NEWS
Na łamach „Nowoczesnego Warsztatu”
wielokrotnie opisywaliśmy trudną sytuację
stacji kontroli pojazdów. Tym razem skupimy się na nastrojach, jakie panują wśród
pracowników i właścicieli SKP, oraz na tym,
jak widzą swoją przyszłość. W drugiej części
poinformujemy o nowej normie dotyczącej
urządzeń rolkowych.
5 i 6 kwietnia br. zarząd STM-u przeprowadził ankietę wśród właścicieli i pracowników stacji kontroli pojazdów. Udział
w ankiecie wzięło 692 przedstawicieli stacji
– ponad 60% uczestników stanowili diagności, a pozostałe osoby to właściciele lub
kierownicy. Zakres prowadzonej działalności obejmował w 53,6% stacje podstawowe,
a w 46,3% – okręgowe.
Więcej w NW 6/2022
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Wykorzystaj rozpoznawalność marki i rozwiń swój biznes
Nowa kampania marketingowa „Castrol Edge – Rekomendowany przez ekspertów” oferuje uczestniczącym w niej niezależnym
warsztatom możliwość wygrania darmowych materiałów promocyjnych, które pozwolą budować pozytywny wizerunek firmy
wśród lokalnej społeczności i przyciągać nowych klientów.
Zwycięski serwis odwiedzi profesjonalny, sponsorowany przez Castrol fotograf,
który zrobi zdjęcia prezentujące warsztat
i jego pracowników. Zwycięzca otrzyma
także pięć spersonalizowanych plakatów,
3,5-metrowy banner wewnętrzny i banner
internetowy, by promować swój serwis we
współpracy z Castrol Edge.
Kampania wykorzystuje rozpoznawalność
marki Castrol Edge – polecanego przez mechaników, producentów i zespoły sportów
motorowych oleju, który uwalnia prawdziwą
moc silnika. Wysokie ciśnienie w nowoczesnych silnikach powoduje tarcie, które może
zmniejszyć moc jednostki napędowej nawet
o 10%. Castrol Edge z technologią Fluid Titanium modyfikuje swoje właściwości, by

stać się mocniejszym pod obciążeniem oraz
zmniejsza tarcie. Kiedy obciążenie spadnie,
olej powraca do stanu swobodnej cieczy.
Przeprowadzone niedawno przez Castrol
badanie wykazało, że preferowanym przez
kierowców źródłem rekomendacji co do
wyboru marki i rodzaju oleju samochodowego są serwisy. Jedna trzecia ankietowanych polskich kierowców (33%) stwierdziła,
że największy wpływ na dokonywany wybór
oleju mają rekomendacje ich stałych serwisów, a w dalszej kolejności rekomendacja
producenta samochodu (23%).
Co najważniejsze, ponad trzy czwarte
ankietowanych kierowców (81%) stwierdziło, że są zainteresowani środkami smarnymi
jakości premium, które pomogą zmaksyma-

lizować osiągi, wydajność i ogólną żywotność silnika ich samochodu.
– To okazja, aby odwdzięczyć się naszym
serwisom partnerskim, pomagając im przenieść ich biznes na nowy poziom – komentuje Shailendra Gupte, dyrektor ds. marketingu Castrol w regionie EMEA. – Ostatnie
badania branżowe wykazały, że mechanicy
są bardziej skłonni polecać swoim klientom
Castrol niż jakąkolwiek inną wiodącą markę,
a jedna trzecia nowych samochodów w Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii opuszcza fabrykę ze środkami smarnymi
Castrol w silnikach. Pomagamy niezależnym
warsztatom wykorzystać rozpoznawalność
marki do kształtowania własnego wizerunku
i zwiększania przychodów.
Aby dowiedzieć się więcej o kampanii
„Castrol Edge – Rekomendowany przez
Ekspertów” oraz o bezpłatnym losowaniu
nagród, odwiedź stronę:
www.castrol.com.pl/specjalisciCastrol.
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Kałuże a stan klocków
i tarcz hamulcowych
Czy wjazd w kałuże może uszkodzić klocki i tarcze hamulcowe?
Steinhof rozprawia się z popularnym mitem.
Metal, z którego wykonane są tarcze hamulcowe oraz warstwa
cierna klocków hamulcowych, mają określoną temperaturę pracy.
W przypadku aut cywilnych sprawność tych elementów musi być
na najwyższym poziomie od pierwszych metrów. Jedynie klocki
i tarcze hamulcowe przystosowane do motorsportu pracują z wysoką skutecznością dopiero po odpowiednim rozgrzaniu.
Wyczynowe i cywilne układy hamulcowe łączy to, że potrafią
osiągnąć temperaturę kilkuset stopni Celsjusza. Pewna grupa kierowców ma obawy, czy podczas intensywnego hamowania, gdy
wjedziemy kołem w kałużę, dojdzie do uszkodzenia układu hamulcowego. Jak wyglądają fakty? O tym można przeczytać na łamach
czerwcowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Jest polski i na wodór
Wodór coraz częściej jest wymieniany jako paliwo przyszłości
i szansa na zmniejszenie emisyjności w motoryzacji nieograniczanej niedoskonałościami ogniw litowo-jonowych. Obecnie na rynku
sprzedawanych jest kilka modeli samochodów osobowych napę-

dzanych wodorem. Do tej stawki jeszcze w tej dekadzie chce dołączyć polski start-up.
– To, na czym będziemy się skupiać w tym roku, to prace nad platformą jezdną. Zbudowanie jej zajmuje trochę czasu – mówi Michał Jędrzejewski, prezes i założyciel Ampere Life. Jako termin prezentacji
platformy podaje rok 2022, a nawet początek 2023. – To nie będzie
jeżdżąca platforma jezdna, a bardziej wizja zastosowania naszej technologii.
Samochodem wodorowym ma być SUV o zasięgu wynoszącym
od 800 do 1000 km. Jego wyjazd na ulice planowany jest w granicach 2030 roku, przy czym ostateczny termin zależy również od
tego, czy powstanie infrastruktura tankowania dla tego typu pojazdów. Pracuje nad nią również start-up Michała Jędrzejewskiego.
Jak podkreśla, samochód będzie ostatnim etapem całego projektu
– najpierw pojawią się stacje ładowania aut elektrycznych i aplikacja
do zarządzania całym ekosystemem ładowania.
Więcej w NW 6/2022

ACEA od maja 2022 roku
Nowoczesne oleje silnikowe to zaawansowane technologicznie produkty, spełniające rygorystyczne wymagania. Najnowsza
aktualizacja specyfikacji ACEA – obowiązująca od 1 maja 2022 roku – kolejny raz
podnosi wymagania dotyczące olejów silnikowych do pojazdów użytkowych. Pojawiły
się m.in. nowe kategorie olejów silnikowych
dla sektora truck.
Tytułem wprowadzenia wspomnijmy, że
organem odpowiedzialnym za określanie
i aktualizację norm dotyczących testów la-

boratoryjnych oraz silnikowych dla olejów
jest ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów). Na przestrzeni lat
aktualizacje specyfikacji ACEA obejmowały
zastąpienie starych testów bardziej aktualnymi testami wydajności silnika, lepiej odzwierciedlającymi technologie i sprzęt stosowany na rynku motoryzacyjnym.
Aktualizacja ACEA 2022 nie jest wyjątkiem. Tym razem dotyczy podniesienia
wymogów dla olejów do pojazdów użytkowych. Ale nie tylko. W najnowszych wytycz-

nych dla Heavy-Duty Engines mamy uściślenia w porównaniu z poprzednią (z roku
2016) edycją. Cel nowelizacji normy ACEA
obowiązującej od 1 maja 2022 r.? Uwzględnienie zmian w silnikach, które wynikają
z połączenia wymogów prawnych i wydajnościowych, uzupełnionych o wymagania
dotyczące obsługi technicznej testów.
Więcej w NW 6/2022
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Czy samochody elektryczne
potrzebują płynów eksploatacyjnych?
Pojazdy elektryczne diametralnie zmieniają motoryzację, stawiając przed producentami części i środków smarnych nowe wyzwa-

nia. W autach „bezemisyjnych” występuje zdecydowanie mniej elementów znanych z samochodów z silnikami spalinowymi – dotyczy
to także płynów. Wbrew pozorom mają one jednak dużo punktów
wspólnych ze swoimi spalinowymi odpowiednikami.
Jednym z pionierów w zakresie opracowywania płynów eksploatacyjnych do pojazdów elektrycznych jest firma Total- Energies.
– Chociaż w pojazdach elektrycznych nie występuje np. olej do smarowania silników spalinowych, to wbrew obiegowej opinii jest bardzo
dużo podzespołów wymagających zastosowania specjalnych płynów
eksploatacyjnych – wyjaśnia Andrzej Husiatyński z działu technicznego TotalEnergies Marketing Polska.
Więcej w NW 6/2022

Płukanie układu klimatyzacji
Porady Nissens

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 i wytrącenia. Do najczęstszych
zanieczyszczeń należą wilgoć oraz związki 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 oraz
wymienników ciepła, co może doprowadzić do poważnych awarii.
Z artykułu opublikowanego na łamach czerwcowego NW dowiesz się, dlaczego tak ważne jest płukanie układu klimatyzacji. Poruszamy również kwestię płukania układów AC w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Kontrola klocków hamulcowych
Stan tarczowego układu hamulcowego należy kontrolować co
15 tys. km. Jeśli samochód wykonuje małe przebiegi, zaleca się kontrolę raz do roku. Jest to konieczne, ponieważ z zewnątrz trudno dokładnie sprawdzić zużycie klocków, tarcz i zacisków, a ewentualne
objawy kwalifikujące je do wymiany (akustyczne, eksploatacyjne)
nie zawsze są wyraźne i jednoznaczne.
Gdy w samochodzie znajduje się większa liczba pasażerów i bagażu, jest to test dla układu hamulcowego. Wzrost masy pojazdu
ma wpływ na wydajność tarcz i klocków hamulcowych. Muszą być
one absolutnie sprawne, aby bezpiecznie zatrzymać auto. W związku z tym eksperci Steinhof zalecają skrupulatne trzymanie się interwałów kontroli stanu technicznego hamulców przewidzianych dla
każdego samochodu.
Więcej w NW 6/2022
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Przejrzysty rynek samochodów używanych
Na całym świecie osoby kupujące używane samochody borykają się z tym samym problemem: oszustwami ze strony
pozbawionych skrupułów sprzedawców
aut. Ci, chcąc zawyżyć swoje marże, bez trudu znajdują tanie pojazdy ze sfałszowanymi
dokumentami, przekręconymi licznikami
lub innymi ukrytymi informacjami.
W celu zwalczania tego typu procederu i edukowania nabywców samochodów
powołano Association of Automotive Intelligence. Inicjatywa ta rozpocznie swoją

międzynarodową misję tworzenia bardziej
transparentnych rynków samochodów używanych w 5 europejskich krajach: Polsce,
Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Litwie.
Jak wyjaśnia prezes stowarzyszenia Matas Buzelis, celem organizacji non-profit
jest rozwiązywanie wspomnianych problemów poprzez edukację i komunikację:
– Nieuczciwi sprzedawcy samochodów są
przyzwyczajeni do wykorzystywania dysproporcji w dostępie do informacji między
nimi a kupującymi, co ostatecznie prowadzi

klientów do rozczarowania. Wielu nabywców jest zbyt naiwnych i nie zdaje sobie
sprawy z możliwych kłopotów przy zakupie
samochodu. Zauważyliśmy, że problemowi oszustw nie poświęca się wystarczająco
dużo uwagi, aby znaleźć rozwiązania na poziomie międzynarodowym, dlatego właśnie
powstało Association of Automotive Intelligence.
Więcej w NW 6/2022

Sprężynująca część pojazdu
Sprężyny to element układu zawieszenia zupełnie odkryty, który
nie posiada żadnych mechanizmów wewnętrznych. Choć w zasadzie jest to zwój drutu, funkcja tego elementu jest bardzo znacząca
– nadaje przecież odpowiedniej sprężystości podwoziu samocho-

du. O ile komunikat o zużytych amortyzatorach przemawia do świadomości klientów warsztatu, to złamana czy zmęczona sprężyna nie
doczekała się należytej atencji.
Rolą amortyzatorów jest tłumienie drgań. A skoro tak, to sprężyny w zawieszeniu decydują o odpowiednim ugięciu podwozia.
Sprężyna zawieszenia nie tylko utrzymuje masę (dynamiczną) pojazdu. Wspomniane ugięcie właściwe sprężyny śrubowej zależy od
średnicy drutu, liczby zwojów, średnicy, tzw. zwijki, oraz materiału.
Zwoje drutu, uginając się, przyjmują na siebie wstrząsy odbierane
przez zawieszenie. Sprężyny decydują więc o wysokości prześwitu
pod pojazdem. Prześwit to podstawowy inżynierski punkt odniesienia w pojeździe. Decyduje o dynamicznych zmianach. To wynikowa
statycznego pochylenia, zbieżności kół, kąta wyprzedzenia sworznia
zwrotnicy itd.
Jazda ze zużytą lub pękniętą sprężyną śrubową może być po
prostu niebezpieczna. Zużyte sprężyny mogą pogorszyć skuteczność hamowania pojazdu do 5%, a pęknięta sprężyna potrafi dosłownie rozszarpać oponę!

Jazda na zużytych sprężynach – choćby w wyniku obniżenia prześwitu – zmienia charakterystykę prowadzenia samochodu. Wydłuża się droga hamowania, zaburzona jest
praca układów kontroli trakcji itd.

Elektryzująca przyszłość motoryzacji
Każda rewolucja technologiczna ma swoich zwolenników i przeciwników. Aktualnie jesteśmy świadkami postępujących zmian
w motoryzacji, które są elektryzujące, a ich efekty mogą zadziwić
świat.
Niewiele osób wie, że przed rozpoczęciem dominacji firm naftowych ludzkość pokładała spore nadzieje w pojazdach elektrycznych. Były to przede wszystkim tramwaje, pociągi, ale także traktory
i samochody. Ograniczeniem okazała się być gęstość energii stosowanego wtedy akumulatora kwasowo-ołowiowego w porównaniu
do beczki paliwa. Z tego powodu losy świata potoczyły się inaczej
i ludzkość jest dzisiaj zależna od paliw kopalnych. Jednak na horyzoncie widać zmiany.
Więcej w NW 6/2022

Więcej w NW 6/2022
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Czy to na pewno wina turbosprężarki?
Nawet co dziesiąta turbosprężarka,
która trafia do regeneracji do Inter-Turbo,
największej polskiej firmy oferującej taką
usługę, jest sprawna. Oznacza to, że jej regeneracja nie rozwiąże problemów z autem,
na jakie skarżą się klienci. Oszczędzajmy
czas i pieniądze – zachęcają eksperci InterTurbo i podpowiadają, jak po demontażu
turbosprężarki w warsztacie przeprowadzić
szybką diagnostykę.
Odwiedziliśmy siedzibę firmy w Nakle
Śląskim koło Tarnowskich Gór. Obejrzeliśmy
kilka przesłanych przez warsztaty turbosprężarek...
Więcej w NW 6/2022

Demontaż turbosprężarki w warsztacie, a potem dokładne oględziny.
Bez diagnostyki nie warto wysyłać części do regenerację

Co piąty używany pojazd
kupują firmy i przedsiębiorcy
Niedobór nowych samochodów spowodowany przez pandemię i obecny kryzys
w Ukrainie zwiększa zapotrzebowanie firm
i przedsiębiorców na używane samochody.
Z danych AAA Auto wynika, że klienci korporacyjni i biznesowi stanowią 20% tych,
którzy kupują głównie młode samochody
używane w sieci centrów samochodowych
AAA Auto w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Przedsiębiorcy i firmy stanowią w tym roku
18,4% wszystkich klientów grupy Aures

Holdings, w porównaniu do 14,1% w roku
poprzednim.
– Auto używane to dobra alternatywa dla
braku nowych samochodów na rynku, w dodatku pozwala ona znacznie zaoszczędzić.
W Polsce 55% przedsiębiorców i firm kupuje
młode auta używane w wieku do 5 lat, często jeszcze z gwarancją producenta, w cenie
nawet o 40% niższej niż nowe, które obecnie
trudno kupić – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna Aures Holdings, ope-

Wpływ malowania i pielęgnacji felg
na układ hamulcowy
Hałas i drgania występujące w samochodzie po wymianie hamulców mogą być częstym powodem ponownej wizyty w warsztacie.
W większości przypadków przyczyna tych problemów to niewłaściwy montaż lub wykorzystanie produktów gorszej jakości. Jednak
wibracje odczuwane w trakcie hamowania na kierownicy i przenoszone na zawieszenie pojazdu mogą być również spowodowane
niewłaściwą renowacją felg aluminiowych oraz ich nieodpowiednią
pielęgnacją.
Więcej w NW 6/2022

ratora międzynarodowej sieci autocentrów
AAA Auto.
Polscy przedsiębiorcy i firmy kupują
przede wszystkim hatchbacki – 58%, 22%
SUV-y i 20% kombi. W porównaniu ze słowackimi i czeskimi sąsiadami 78% z nich
preferuje silniki benzynowe. Z kolei 66%
przedsiębiorców w Czechach kupuje samochody z silnikiem Diesla, a na Słowacji
nawet 71%. Zainteresowanie napędami alternatywnymi jest znikome.
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Szybki serwis zawieszenia?
Oto gotowe kolumny resorujące
W BMW serii 5 E60 do wymiany amortyzatorów przednich potrzebujemy nie tylko
specjalistycznych narzędzi, ale też sporo

czasu. TecDoc informuje o 4 roboczogodzinach. Mercedes C-Klasy W203? 2,5 godziny.
Natomiast 3 godziny zajmie nam wymiana

amortyzatorów w Fiacie Ducato za pomocą
specjalnych ściągaczy i dobrej prasy.
I oby to był koniec naprawy. Gorzej, jeśli okaże się, że trzeba domówić i wymienić
łożyska czy sprężynę. Taki samochód może
zostać na podnośniku na dłużej – blokując
stanowisko warsztatowe, mieszając w grafiku pracowników, reorganizując pracę
całego serwisu. Rozwiązanie? Kompletne
kolumny resorujące. Jedyne w Europie, produkowane w Polsce.
– Gotowe moduły resorujące, które produkujemy w naszej fabryce pod Lublinem, gwarantują pracę szybką i bezpieczną – mówił
nam Piotr Hotała, właściciel firmy Auto-GH,
którą niedawno odwiedziliśmy. – Z gotową
kolumną resorującą czas wymiany powinien
zamknąć się w kilkunastu do kilkudziesięciu minutach, a przede wszystkim zarówno
warsztat, jak i klient mają gwarancję, że wymiana dodatkowych elementów nie będzie
potrzebna.
Więcej w NW 6/2022

Po otwarciu drugiej linii moce produkcyjne zakładu wzrosną do 20 tys. kompletów na miesiąc

Czyszczenie wnętrza kabiny pasażerskiej
i bagażnika
Wakacyjne wyjazdy samochodem,
a szczególnie te z dziećmi, wiążą się najczęściej z koniecznością gruntowanego czyszczenia wnętrza po powrocie. Kurz, ślady po
obuwiu, tłuste plamy z jedzenia na tekstylnej tapicerce czy ślady kremu do opalania
na skórzanym fotelu nie powinny dziwić.
Z tymi rodzajami zabrudzeń, które są szczególnie trudne do samodzielnego usunięcia,
właściciele aut udają się do salonów auto
detailingu. Jak profesjonaliści radzą sobie
z takimi zanieczyszczeniami? O tym na łamach czerwcowego wydania NW.

Ważnym etapem czyszczenia wnętrza pojazdu jest odkurzanie

