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ProTec S®

W przypadku samochodów ciężarowych bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wyjątkowo istotne znaczenie. Mimo 
świadomości, że układ hamulcowy jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów pojazdów, 
mogą pojawiać się problemy w efektywności ich działania, będące wynikiem niewłaściwego montażu. Z tego powodu 
Beral oferuje na rynku części zamiennych innowacyjny system mocowania klocków hamulcowych - ProTec S®, 
opracowany przez Knorr-Bremse we współpracy z czołowymi europejskimi producentami samochodów ciężarowych. 
To pomysłowe rozwiązanie zapewnia trwałe, spawane połączenie sprężynki z płytką tylną klocka hamulcowego.

Co dobrego wynika z tego dla ciebie
 > Pewność wynikająca z najnowszej technologii
 > Szybki, bezbłędny montaż

 > Większa efektywność hamowania
 > Cichsze hamowanie i zmniejszone zużycie 

ProTec S jest zarejestrowanym znakiem handlowym fi rmy Knorr-Bremse
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Słowo od zarządu

Inter Cars sa znalazł sIę wśród dzIesIęCIu FIrM, Które OtrzYMałY, 
statuetKI „PraCOdawCa PrzYjaznY eduKaCjI”. zOstał dOCenIOnY za wKład 
w KształCenIe zawOdOwe MłOdzIeżY Oraz dOsKOnalenIe nauCzYCIelI.

Pracodawca Przyjazny Edukacji

25-LEciE działaLności zoBowiĄzujE

nagrody zostały przyznane przez de-
partament edukacji urzędu Miejskiego 
w Białymstoku i dotyczyły firm działają-
cych na terenie tego miasta. statuetki to 
podziękowanie za wsparcie i organizo-
wanie m.in. pracowni, warsztatów i za-
jęć niezbędnych do kształcenia zawo-
dowego uczniów. Praktyki w zakładach 
pracy są niezwykle istotne w poznawa-
niu przyszłego zawodu przez młodych 
ludzi. nabywanie praktycznych umiejęt-
ności ułatwia uczniom wejście na rynek 
pracy. Partnerstwo szkół z lokalnymi 
pracodawcami ma więc wyjątkowe zna-

czenie dla szkolnictwa zawodowego.
w ten sposób włodarze miasta docenili 
zorganizowany przez Inter Cars sa pro-
gram „Młode Kadry”, który poza Białym-
stokiem objął swoim zakresem jeszcze 
14 placówek w całej Polsce.
O wyzwaniach związanych z kształ-
ceniem zawodowym, oczekiwaniach 
pracodawców, rynku pracy i dobrych 
praktykach dyskutowali nauczyciele, 
przedstawiciele samorządu, pracodawcy 
oraz zagraniczni goście. Okazją do roz-
mowy była konferencja poświęcona bu-
dowaniu przedsiębiorczości w naszym 

mieście. XI edycja konferencji 
„Kształcenie zawodowe - eg-
zaminy zewnętrzne - 
rynek pracy” odbyła się 
w Białostockim Parku 
naukowo-technologicz-
nym.
statuetkę w imieniu 
Prezesa zarządu Inter 
Cars sa, roberta Kierz-
ka, odebrał Maciej 
Bobrowski, Kierow-
nik działu szkoleń 
technicznych.

tym roku spółka Inter 
Cars sa obchodzi 25-le-
cie istnienia. jest to dla 

nas rok szczególnie ważny i dlatego posta-
nowiliśmy uczcić go w wyjątkowy sposób. 
w imieniu całego zarządu serdecznie 
Państwa zapraszam na obchody jubileuszu 
spółki, które odbędą się w dniach 18-20 wrze-
śnia na stadionie narodowym w warszawie. 
Imprezie będą towarzyszyć nasze dwa fla-
gowe wydarzenia, tj. 15 targi części zamien-
nych, narzędzi i wyposażenia warsztatów 
oraz Gala Mistrzów warsztatu. 
25-lecie działalności zobowiązuje nas do 
wyznaczenia sobie specjalnych celów. takim 
wspólnym celem dla wszystkich działów 
obsługujących rynek pojazdów użytkowych 
jest podwojenie obrotów w ciągu najbliż-
szych trzech lat.Możemy to osiągnąć po-
przez nieustanne rozszerzanie naszej oferty. 
wiosna 2015 zdaje się to potwierdzać. w ma-
gazynach Inter Cars przybyło aż kilkanaście 
tysięcy nowych pozycji i aktualnie w ofercie 
mamy już ponad 50 000 referencji do pojaz-
dów użytkowych. Pozytywne zmiany zostały 
zauważone przez naszych klientów - wska-
zują na to dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Ponieważ tytuł Inter truck jest częścią 
działu ciężarowego Inter Cars, zmiany wpro-
wadziliśmy także tutaj. w związku z tym 

chciałbym polecić Państwu nowe, rozszerzo-
ne wydanie.
w numerze znajdziecie Państwo informacje 
o częściach oraz techniczne wskazówki o ich 
prawidłowym montażu. Prezentujemy także 
wiele informacji o rynku pojazdów użyt-
kowych, nowinki techniczne producentów 
pojazdów, części zamiennych i wyposażenia 
warsztatów. Od tego wydania będziemy 
informować Państwa o działalności naszego 
Centrum Kompetencji - nowego projektu, 
który powstał, aby umożliwić naszym part-
nerom dostęp do informacji niezbędnych 
przy naprawach nowoczesnych ciężarówek. 
w Centrum prowadzone są programy szko-
leniowe, m.in. na temat systemów euro 6 czy 
szkolenia dotyczące napraw nowoczesnych 
przekładni do pojazdów użytkowych przygo-
towane wspólnie z zF. liczymy na Państwa 
interaktywny udział w rozszerzaniu naszej 
oferty szkoleniowej. szczególnie zależy nam 
na opinii naszej partnerskiej sieci Q-servi-
ce truck, jak również jesteśmy otwarci na 
wszystkie firmy, które widzą potrzebę rozwo-
ju i pogłębiania wiedzy.
zapraszam również do zapoznania się z in-
spirującym, naszym zdaniem, wywiadem 
z robertem danielakiem - kolegą z serwisu 
Q-service truck.

Miłej lektury.

w

WITOLD KMIECIAK
Członek Zarządu Inter Cars SA
Redaktor Naczelny

Szanowni	Państwo,
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atraKCYjne PrOMOCje Oraz wsPólne OBChOdY juBIleuszu na stadIOnIe 
narOdOwYM. taK Inter Cars sa śwIętuje 25-leCIe OBeCnOśCI na rYnKu. 

Promocyjny rok 
intEr cars!

do wspólnego uczczenia swojego 25-lecia 
Inter Cars zaprasza klientów. w tym roku 
okazja jest wyjątkowa, dlatego firma posta-
nowiła połączyć wszystkie imprezy w jedną 
wielką fetę na stadionie narodowym, na którą 
zaprasza wszystkich klientów! 
Inter Cars sa w jubileuszowym roku przygo-
tował aż trzy różne promocje: Kupuj z nagro-
dami, wielka Gala Mistrzów warsztatu i łap 
nagrody!
Kupuj z Nagrodami!
Promocja Kupuj z nagrodami premiuje 
wszystkie zakupy dokonane od 1 lutego do 
30 listopada 2015. zarejestrowani uczestnicy 
mogą samodzielnie zdecydować, czy szybko 
wymienić posiadane punkty na wybrane 
nagrody, czy zaczekać na zebranie większej 
liczby punktów i wymienić na większe na-
grody. Kolejną opcją jest wymiana całości na 
punkty IC Premia Cash. żeby wziąć udział 
w tej sprzedaży premiowej, wystarczy zareje-
strować się na www.ic25.pl. Po zalogowaniu 
każdy z klientów będzie mógł sprawdzić, ile 
punktów zebrał do tej pory i jakie nagrody 
może za nie zdobyć. a jest w czym wybierać, 
ponieważ na uczestników czeka 2,5 miliona 
cennych upominków, m.in. narzędzia i sprzę-
ty warsztatowe, doskonałej jakości odzież, 
sprzęt rtV/aGd, tablety, szkolenia oraz punk-
ty IC Premia Cash.
liczba punktów otrzymywanych za zakupy 
zależna jest od kwot przeznaczonych na 
zakupy w Inter Cars. Można ją też dodatko-
wo zwiększyć przekraczając ustalone progi 
kwotowe oraz zbierając tzw. „ekstra złotówki”. 
Klient otrzymuje „ekstra złotówki” kupując 
wskazane produkty dostawców, którzy są 
partnerami promocji. 

informacje z branży

Wielka Gala Mistrzów Warsztatu
ta promocja została przygotowana 
dla klientów, którzy z Inter Cars 
współpracują najintensywniej. 
do wygrania jest 930 podwójnych 
zaproszeń na wielką Galę Mistrzów 
warsztatu. Poza weekendowym 
pobytem w prestiżowych warszaw-
skich hotelach, karnetem targowym 
i udziałem w koncercie mega 
gwiazdy na stadionie narodowym – 
uczestnicy spotkania wezmą udział 
w loterii, w której do wygrania jest aż 

10 nagród po 25 tys. zł w punktach IC Premia 
Cash.
Promocja trwa od 1 marca do 31 sierpnia tego 
roku a jej hasłem przewodnim jest „jedne 
zakupy – wiele korzyści”. to oznacza, że 
punkty zdobywane w Promocji Galowej liczą 
się także w Promocji Kupuj z nagrodami, czyli 
liczone są podwójnie. warunkiem wzięcia 
udziału w promocji jest rejestracja na stronie 
www.ic25.pl. 
w promocjach „Kupuj z nagrodami” i „wielka 
Gala Mistrzów warsztatu”  mogą wziąć klienci 
Inter Cars sa będący warsztatem, sklepem 
z warsztatem lub firmą transportową.

Łap Nagrody!
w tej promocji najważniejszy jest refleks 
i śledzenie strony www.ic25.pl. najszybszy 
zostanie Mistrzem dnia. wystarczy wejść na 
www.ic25.pl, zarejestrować się, wyrazić zgodę 
na otrzymywanie powiadomień o codzien-
nych niespodziankach – i jako jeden z pierw-
szych „złapać” nagrodę. nagrody pojawiają się 
codziennie, o nieznanej godzinie. 
a o przybliżonym czasie „łowów” informuje-
my Państwa mailem lub smsem. 
Główna zasada zabawy polega na tym, by 
regularnie śledzić powiadomienia i regularnie 
sprawdzać naszą stronę, by ustrzelić nagrodę 
i zostać szczęśliwym Mistrzem dnia. w tej 
promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci 
Inter Cars sa. akcja trwa do dnia 18.09.2015. 

 Regulamin 
na stronie www.ic25.pl. wszystkie szczegółowe 
informacje, liczba zebranych punktów, pełen 
wykaz nagród i regulaminy promocji wielka 
Gala Mistrzów warsztatów oraz Kupuj z na-
grodami dostępne są po zalogowaniu się na 
www.ic25.pl lub https://25lat-intercars.pl/. 
Obowiązuje to samo hasło i login. 

wszystkie trzy wydarzenia:
15 Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, 
Wielka Gala Mistrzów Warsztatu oraz Jubileusz 25-lecia 
Inter Cars odbędą się w jednym miejscu na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. 
Zapraszamy w weekend 18-20 września 2015 roku!
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PrzedstawICIele sIeCI warsztatOwej Q-serVICe truCK 
POdsuMOwalI rOK I zdradzIlI PlanY na PrzYszłOść. 

BędziE jEszczE LEPiEj
uroczyste spotkanie pod hasłem „Kompe-
tencje, Kompletacja, Komunikacja” odbyło 
się na w hotelu holiday Inn w józefowie. 
rozpoczęła je konferencja, podczas której 
przedstawiono dane potwierdzające suk-
cesywne poszerzanie się oferty ciężarowej 
w sieci Inter Cars. 
właścicieli serwisów powitał robert Kie-
rzek, prezes zarządu Inter Cars sa i witold 
Kmieciak, prezes Q-service truck i czło-
nek zarządu Inter Cars sa. 
Grzegorz Cyganek ze spółki Feber zapre-
zentował plany na poszerzenie współ-
pracy z siecią Q-service truck w zakresie 
obsługi coraz liczniejszej floty naczep. wi-
told Kmieciak, omówił Centra Kompetencji 
Ciężarowej, które będą służyły wsparciem 
w zakresie doboru części do pojazdów 
użytkowych w oparciu o najnowsze roz-
wiązania informatyczne. Poruszony został 
również temat współpracy sieci z Centrum 
Kompetencji zF, będącym źródłem infor-
macji o przekładniach. specjaliści Isuzu 
służą zaś wiedzą o silnikach eurO 6. 

 (szerzej o Centrum szkolenia Kompe-
tencji piszemy na str. 26-27).
zapewniono, że oferta Inter Cars będzie 
dopasowana się do lokalnego parku po-

informacje z branży

 jak dostać się do akademii?
W	ramach	promocji	Wielka	Gala	Mistrzów	
Warsztatu,	odbędą	się	3	imprezy	motoryzacyjne	
o	nazwie	Akademia	Sportowej	Jazdy.	
W	każdej	udział	weźmie	18	klientów,	którzy	
zajmą	pierwsze	miejsce	w	swoich	rankingach	
miesięcznych	w	kwietniu,	maju	lub	czerwcu.	
Klienci,	którzy	zajmą	1	miejsce	w	swoim	
rankingu	w	kwietniu,	zostaną	zaproszeni	do	
uczestnictwa	w	pierwszej	Akademii	Sportowej	
Jazdy,	12 czerwca 2015 roku. 
Daty	imprez	za	ranking	majowy	i	czerwcowy	
zostaną	ogłoszone	wkrótce.	

jazdów, a wyszukiwanie części stanie się 
łatwiejsze dzięki programowi z wyszuki-
warką części po numerze VIn, IC Katalogi 
Online oraz katalogom elektronicznym. 
Inter Cars usprawni również komunika-
cję z klientami poprzez podwyższenie 
poziomu obsługi telefonicznej oraz pracy 
zdalnej. 
Omówiono też program audytu mający po-
prawić wizerunek serwisu. Całość działań 
będąca strategią wsparcia dla serwisów 
obejmuje następujące procesy: zarządza-
nia, realizacji celów biznesowych, promo-

cji własnej działalności, budowy relacji 
z klientem, wykorzystania potencjału han-
dlowego oraz działań marketingowych. 
dzięki temu wprowadzone zostaną stan-
dardy obsługi klientów, zagospodarowania 
obiektu oraz przebiegu całego zlecenia.
Po części oficjalnej członkowie sieci 
w swobodnej atmosferze mieli okazję 
przedyskutować wszystkie wcześniej 
omawiane kwestie. zwieńczeniem wieczo-
ru był występ kabaretu nowaki i zespołu 
Bala Band. najbardziej wytrwałych do 
rana bawił dj.

Inter Cars sa zaPewnIa eKstreMalne wrażenIa 
I zaPrasza dO aKadeMII sPOrtOwej jazdY.

akadEmia na 
wysokich oBrotach

akademia sportowej jazdy to tegoroczna 
odsłona Odcinków specjalnych wielkiego 
rajdu, znanych z poprzednich lat. w miejsce 
klas i ławek pojawi się tor wyścigowy w Bed-
narach, a pomoce dydaktyczne zamienią się 
w samochody rajdowe. na uczestników będą 
czekały zmodyfikowane Fordy Fiesta, które 
zamieniły się w prawdziwe auta rajdowe. Pod 
czujnym okiem instruktora każdy z uczest-
ników będzie mógł spróbować swoich sił za 
ich kierownicą. dodatkową atrakcją będzie 
możliwość nauki driftu w akademii driftu 
oraz nauka jazdy torowej nissanem skyline. 
dla miłośników wagi ciężkiej będzie moż-

liwość prowadzenia ciągnika siodłowego 
z naczepą. to wszystko będą robić sami 
uczniowie pod nadzorem trenerów, dlatego 
emocje i nadprodukcja adrenaliny gwaran-
towane! 
Podpatruj najlepszych 
Praktyka praktyką, ale warto dla lepszego 
przyswojenia wiedzy obserwować tych, 
którzy doszli w danej dziedzinie do perfekcji. 
dlatego nie zabraknie co-drive’u z Krzyszto-
fem hołowczycem, który pokaże, jak powin-
na wyglądać sportowa jazda. nauczycielem 
driftu, z którym będzie można się przeje-
chać na siedzeniu pasażera, będzie Bartek 
Ostałowski. jazdę torową na najwyższym 
poziomie podczas co-drive zagwarantuje 
ultima Gtr.
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owstające Centra Kompetencji 
Ciężarowej to kluczowy zwrot 
w strategii obsługi klientów 

w Inter Cars. Centrum Kompetencji Cię-
żarowej znajduje się w Krakowie przy 
ul. Półłanki 27d. w tym samym miejscu 
znajduje się filia Inter Cars sa. Może ona 
pochwalić się nowoczesnym oraz znako-
micie zaopatrzonym magazynem wraz 
z dużą i wygodną halą sprzedaży. Klienci 
z rynku pojazdów użytkowych obsługi-
wani są przez handlowców z Centrum 
Kompetencji Ciężarowej. Centrum to 
dodatkowo wspiera swoją wiedzą i do-
świadczeniem pozostałe filie Inter Cars 

w Małopolsce, obsługuje też call center 
dla klientów ciężarowych. 
- Centra Kompetencji Ciężarowej będą 
skupiały specjalistów o bardzo wysokich 
kompetencjach sprzedażowych. Ich 
ukierunkowanie wyłącznie na rynek 
pojazdów użytkowych, w połączeniu 
największą siecią dystrybucji, pozwoli 
nam znacznie sprawniej realizować 
oczekiwania klientów na coraz bardziej 
wymagającym rynku – mówi sławomir 
rybarczyk, dyrektor handlowy rynku 
ciężarowego Inter Cars sa. 
w ciągu roku liczba CKC ma wzrosnąć do 
minimum 12 oddziałów. Planuje się, że 

w 2015 roku sieć sprzedaży asortymentu 
ciężarowego zostanie poszerzona o co 
najmniej 5 dodatkowych oddziałów. wraz 
z rozwojem asortymentu, wzrostem kom-
petencji i profesjonalnego podejścia do 
obsługi rynku ciężarowego, filie zwięk-
szają swoje powierzchnie. wyraźnie
oznaczono w nich też ścieżkę sprzedaży 
dla klientów z rynku ciężarowego, któ-
rzy obsługiwani są przez handlowców 
dedykowanych pojazdom ciężarowym. 
z myślą o klientach działa także specjali-
styczna infolinia 0 801 80 20 20.
spis filii Inter Cars dostępny jest na stro-
nie internetowej www.truck.intercars.com.pl

ProfEsjonaLniE do 
rynku ciężarowEgo 
CzęśCI I aKCesOrIa dO POjazdów CIężarOwYCh MOżna naBYć 
w COraz wIęKszej lICzBIe PunKtów Inter Cars. PrOFesjOnalnYM, 
dOdatKOwYM wsParCIeM sPrzedażY Będą służYć Centra 
KOMPetenCjI CIężarOwej. 

THE
WIDEST

PRODUCT
RANGE

CHŁODNICE
INTERCOOLERY
KONDENSERY
KOMPRESORY
DMUCHAWY
OSUSZACZE
PAROWNIKI
CHŁ.OLEJU
NAGRZEWNICE
WENTYLATORY

dowiedz się więcej na www.nissens.com.pl

CHŁODZENIE
SILNIKA

I KLIMATYZACJA Wiemy, 
że potrzebujesz
niezawodnych 

rozwiązań
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- D

m
uc

ha
wy!

informacje z branży

P



7

www.truck.q-service.com.pl

informacje z branży

zięki szeregowi przydatnych 
funkcjonalności, system 
pozwala na sprawną obsługę 

klientów i pomaga w codziennym 
zarządzaniu serwisem. skorzystaj 
z jej doświadczenia i wiedzy! 
esOwa umożliwia nowoczesną 
obsługę klientów i zmienia podejście 
do planowania pracy wewnątrz ser-
wisu. dzięki terminarzowi właści-
ciel warsztatu może w jasny sposób 
zarządzać zarówno czasem pracy 
swoich pracowników, jak i czasem 
wykorzystania poszczególnych 
narzędzi oraz maszyn. Możliwość 
przypisania pracowników do zleceń 
i możliwości wydruku planu dnia, 
pozwalają na unikanie bałaganu 
i podnosi wydajność pracy całe-
go warsztatu. Obsługa warsztatu 

w szybki i prosty sposób może 
tworzyć zlecenie naprawy pojazdu. 
aby je utworzyć, wystarczy wybrać 
z bazy danego kontrahenta, przypi-
sany do niego pojazd, wybrać części 
zamienne. następnie przypisujemy 
do danych prac odpowiednich pra-
cowników. Możliwe jest również 
przyjmowanie faktur od kontrahen-
tów oraz asygnat online. Ponadto 
użytkownicy oprogramowania 
otrzymują bezpłatną subskrypcję 
czasów napraw oraz dostęp do 
definicji ponad miliona części mo-
toryzacyjnych, zdjęć, zamienników 
oraz bazy kodów kresowych. do-
datkowym ułatwieniem jest kom-
patybilność ze skanerami 2d, które 
pozwalają na wprowadzenie danych 
dotyczących pojazdu oraz kontra-

henta z dowodu rejestracyjnego. 
specjalnością esOwY jest również 
inteligentnie zarządzanie dowolną 
liczbą magazynów. Ich obsługa jest 
w pełni zautomatyzowana. Osoba 
tworząca zamówienia ma dostęp do 
stanów magazynowych, a towary 
przypisane do zleceń są rezerwowa-
ne w magazynie. esOwa obsługuje 
czytniki kodów kreskowych, co 
znacznie przyspiesza zarówno co-
dzienną pracę, jaki i inwentaryzację. 
dowiedz się więcej, zadzwoń na 
wyspecjalizowaną infolinię: 
+48 22 714 10 05.

PoznajciE esowę! 
eleKtrOnICznY sYsteM OBsłuGI 
warsztatu jest nOwOCzesnYM sYsteMeM 
InFOrMatYCznYM, KtórY ułatwI PraCę 
w KażdYM warsztaCIe I sKlePIe MOtOrYzaCYjnYM.

Inter Cars sa udOstęPnIł nOwY PrOGraM, 
jaKIM jest IC KatalOG OnlIne. nOwOCzesnY InterFejs, 
wIęCej MOżlIwOśCI, rOzBudOwana wYszuKIwarKa. 
sPrawdź, CzYM jeszCze CIę zasKOCzY! 

zaLEty esowy:

baza klientów
 rozbudowany 
terminarz
stany magazynowe
zlecenia warsztatowe
 tworzenie faktur 
i zamówień
i wiele więcej! 

eSOWA porządkuje 
i ułatwia pracę na 
każdym etapie. Od mo-
mentu przekroczenia 
progu warsztatu czy 
sklepu przez klienta, 
aż do czasu rozliczenia. 
eSOWA to nie tylko 
program.  To także 
wiedza warsztatowa 
i doświadczenie. 
Korzystaj z programu 
już dziś!
 www.e-sowa.com 

eśli do tej pory nie doko-
nałeś instalacji nowego 
IC Katalogu Online, to 
zrób to jak najszybciej. 

największą zaletą pracy z następcą 
IC Katalogu jest oszczędność czasu. 
nie trzeba już bowiem pamiętać 
o aktualizacji bazy danych. 
Mniej czasu poświęcimy również na 
poszukiwanie konkretnych towa-
rów. Interfejs zawiera wyszukiwarki 
dedykowane m.in. oponom oraz 
akumulatorom. łatwiej i szybciej 
jest również prowadzić rozliczenia 
z klientami. Funkcjonalność mo-
dułu rozrachunki została wyraźnie 
rozbudowana. użytkownik może na 
bieżąco śledzić wszystkie płatności 
oraz konfigurować je w różnych ze-
stawieniach. Klientom robiącym za-

kupy przez IC Katalog Online 
naliczane są automatycznie 
punkty w ramach programu 
lojalnościowego IC Premia 
Cash. dodatkowo, dzięki 
współpracy z platformą 
Przelewy24.pl można od 
razu zapłacić za zakupy. 
nie czekaj! Instalacja IC 
Katalogu Online polega 
na pobraniu insta-
latora online i jego 
uruchomieniu. jest on 
dostępny na stronie kata-
log.intercars.pl.  Po jednorazowej 
instalacji (pobierane dane mają ok. 
60 MB) program będzie już zawsze 
aktualny. Instalacja programu jest 
bardzo prosta i trwa maksymalnie 
kilka minut.

czy zainstaLowałEś nowy 
ic kataLog onLinE?  

Raz zainstalowany 
program, już zawsze 
będzie aktualny, dzięki 
automatycznemu 
pobieraniu danych. 

Zainstaluj	teraz
katalog.intercars.eu

j

http://www.intercars.com.pl/?id=1675
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Parlament	Europejski	przegłosował	zmiany	
w	przepisach	dotyczących	wymiarów	i	masy	
pojazdów	ciężarowych.	Nowe	przepisy	
muszą	zostać	wdrożone	przez	państwa	
członkowskie	Unii	Europejskiej	w	ciągu	
dwóch	lat.

Obecnie	obowiązująca	dyrektywa	z	1996	r.	
ogranicza	długość	pojazdów	ciężarowych	
w	transporcie	międzynarodowym	do	18,75	
metrów	i	masę	do	40	ton	lub	44	ton	w	tzw.	
transporcie	kombinowanym	(drogowym	
i	wodnym	lub	kolejowym).	Nie	tak	dawno	
producenci	pojazdów,	m.in.	Mercedses-Benz,	
Renault	Trucks,	pokazali	aerodynamiczne,	
prototypowe	zestawy	drogowe	(ciągnik	
z	naczepą)	wyposażone	w	zestaw	spoilerów.	
Dzięki	spoilerom	znacznie	zmniejszono	
opory	aerodynamiczne	i	w	konsekwencji	
zużycie	paliwa	zestawów	drogowych	
(ciągnik	z	naczepą).	Szczególnie	istotne	dla	
zmniejszenia	oporów	aerodynamicznych	są	
wysuwane	spoilery	tylne,	których	zastosowa-
nie	zwiększyło	długość	zestawu	drogowego	
ponad	dopuszczalną	obecnymi	przepisami	
długość.	

Czytaj	więcej
truck.q-service.com.pl

W styczniu 2016 r. zostanie wprowadzony 
w Belgii nowy system poboru myta, który 
zastąpi obowiązujące dzisiaj Eurowiniety. 

Nowy system opłat drogowych w Belgii, 
Viapass, oparty będzie na technologii sate-
litarnej. Do jego obsługi posłuży urządzenie 
pokładowe, które zastąpi dotychczasową 
Eurowinietę. Niedawno ogłoszono, że uru-
chomienie systemu zostanie poprzedzone 
fazą pilotażową, zaplanowaną na połowę 
2015 roku. 
Zapowiedziana przez Belgię opłata będzie 
obowiązywać na wszystkich autostradach 
i drogach krajowych w regionach: Bruksela, 
Flandria i Walonia. W przypadku dwóch 
pierwszych regionów opłata przyjmie formę 
podatku bez VAT, podczas gdy w Walonii 
będzie to tradycyjna opłata za przejazd 
z VAT-em. Opłatom podlegać będą pojazdy 
powyżej 3,5 tony, a średnie stawki wyniosą 
ok. 0,15 euro/km.
Lokalna obsługa systemu możliwa będzie po-
przez punkty obsługi (POS), których na terenie 
Belgii będzie ok. 135. Punkty te będą rejestro-
wać, a także wydawać urządzenia pokładowe. 
Operatorem systemu będzie konsorcjum 
o nazwie Satellic N.V., powołane przez dwa 
podmioty, niemiecki T-Systems International 
GmnH oraz austriacki STRABAG AG. 

Czytaj	więcej
truck.q-service.com.pl

Pojazdy ciężarowe 
w związku ze zmianą normy 
czystości spalin, w roku 2013 
kupiono większą liczbę pojazdów 
niż w roku 2014. w całym 2014 
r. segment samochodów cięża-
rowych zmniejszył się o 10,2%. 
zarejestrowano w tej grupie 17 711 
pojazdów, tj. o 2 004 szt. mniej 
niż w ub. roku. rynek nowych 
pojazdów nasyca się samocho-
dami spełniającymi normę euro 
VI. w całym roku stanowiły one 
ponad 81%. Pozytywnie wpływa 
na sprzedaż samochodów cięża-
rowych zwiększony zarobkowy 
transport samochodowy ładun-
ków. Pociąga on zwiększone 
zainteresowanie odświeżaniem 
lub rozbudową taboru. 
w minionym roku firmy za-
rejestrowały 15 846 pojazdów, 

nowy systEm myta 
w BELgii

nowE PrzEPisy  
dLa ciężarówEk

rynEk kwitniE, 
kto jEst LidErEm?

czyli przypadło na nie 89,5% 
rynku. w leasingu lub poprzez 
firmy CFM odebrano prawie 74% 
wszystkich zarejestrowanych 
w tym czasie samochodów 
ciężarowych, czyli około 13 tys. 
sztuk. Klienci indywidualni 
(w tym prowadzący działalność 
gospodarczą osób fizycznych) 
zarejestrowali od początku roku 
1 865 tys. samochodów, o ponad 
26% mniej niż w roku ubiegłym.
Popyt na samochody najcięższe 
o dMC pow. 16 t wyniósł 15 356 
pojazdów (-8,2% r/r). Ich udział 
w rynku wyniósł 87% i jest o 2 
pkt proc. wyższy niż wypraco-
wany przed rokiem. liczba cią-
gników samochodowych (pow.16 
t) zmniejszyła się o 9,6% w skali 
roku do poziomu 12 887 szt. 
w rankingu marek w 2014 roku 

pierwszy jest MerCedes-Benz 
z udziałem sięgającym 18,7% 
i liczbą 3 315 zarejestrowanych 
pojazdów (+3,8% r/r). Mercedes 
jako jedyny zanotował wzrost re-
jestracji w porównaniu z rokiem 
ubiegłym. drugi jest Man (3 171; 
-12,7% r/r), a trzeci daF (2 869 
szt.), który odnotował najwyższą 
stratę w skali roku (-28%) spośród 
czołowych marek. Czwarte jest 
VOlVO (2 647; -2,7% r/r). sCanIa 
zamyka pierwszą piątkę. 
w roku 2014 wśród samochodów 
najcięższych o dMC pow. 16 t. 
liderem został MerCedes-Benz 
(2 859; +5,4%; 18,6% udz.). Mini-
malną stratę ma do niego ma 
daF (2 783; -26,9% r/r). na trzecim 
miejscu niezmiennie VOlVO 
z liczbą 2 632 zarejestrowanych 
pojazdów (-2,6%). Man na czwar-

2632
VOLVO

2476
MAN

2436
SCANIA

2783
DAF 

2859
MERCEDES-BENZ

wedłuG danYCh POlsKIeGO 
zwIązKu PrzeMYsłu 
MOtOrYzaCYjneGO, 2014 rOK BYł 
POMYślnY na rYnKu POjazdów 
użYtKOwYCh w POlsCe.

Liczba sprzedanych 
nowych aut ciężaro-
wych o DMC pow.16 ton

http://truck.q-service.com.pl/
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W	ciągu	najbliższych	dwóch	lat	Total	
chce	stworzyć	w	Polsce	sieć	100	stacji	
benzynowych	–	poinformowano	na	
konferencji	prasowej.	
– Naszym pierwszym celem jest otwarcie 
100 stacji w ciągu najbliższych dwóch 
lat. Naszym priorytetem jest budowanie 
relacji z partnerami dzielącymi naszą pa-
sję do wysokiej jakości produktów i usług 
–	wyjaśnia	Thibaud	de	Lisle,	dyrektor	
generalny	Total	Polska.	Początkowo	
większość	stacji	paliw	Total	będzie	zlo-
kalizowana	w	zachodniej	i	południowej	
Polsce.	Plan	rozwoju	zakłada	również	
rozszerzenie	obszaru	działalności	na	
inne	regiony	kraju.	

Czytaj	więcej
truck.q-service.com.pl

Futurolodzy	firmy	Dunlop	informują,	że	
w	przyszłości	opony	będą	inteligentne.	
Jak	czytamy	w	opublikowanym	raporcie,	
dzięki	wprowadzeniu	do	mieszanki	gu-
mowej	materiałów	plastycznych,	takich	
jak	żele	polimerowe,	opony	będą	zmie-
niać	kształt	i wielkość,	dostosowując	się	
do	typu	drogi	i	warunków	pogodowych.	
W	miarę	zużywania	się	opony,	na	jej	
powierzchni	będzie	można	na	żądanie	
aktywować	warstwy	mikroskopijnych	
kolców,	które	zwiększą	przyczepność	
i	ułatwią	pokonywanie	najtrudniejszych	
zakrętów	i	podjazdów.	
Autor	raportu,	zawodowy	futurolog	
dr Ian	Pearson,	wierzy	również,	że	grafen	
stanie	się	jednym	z	najważniejszych	
materiałów	do	produkcji	ogumienia,	
ponieważ	wnosi	on	ogromny	potencjał	
zmian	w	konstrukcji	opon.	
Z	reguły	jest	tak,	że	nowe	rozwiązania	są	
początkowo	sprawdzane	w	sportach,	by	
po	odpowiednich	modyfikacjach	trafić	
do	seryjnej	produkcji.	Ten	koncern,	który	
pierwszy	wprowadzi	na	rynek	opony	
„inteligentne”	zbije	fortunę	i	na	trwałe	za-
pisze	się	w	historii	motoryzacji.	Sceptycy	
twierdzą,	że	przełomowego	wynalazku	
oponiarskiego	może	dokonać	osoba	lub	
firma	spoza	branży	motoryzacyjnej.	Tak	
jak	zrobił	to	127	lat	temu	John	Boyd	Dun-
lop,	wynalazca	opony	pneumatycznej.	
Był	weterynarzem,	a	nie	inżynierem.

Czytaj	więcej
truck.q-service.com.pl

więcEj stacji PaLiw

intELigEntnE oPony
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tym (2 476; -9,6%). Piątkę zamyka 
sCanIa (2 436; -3,6%).

Przyczepy i naczepy
w poprzednim roku przybyło 16 
536 nowych przyczep i naczep 
o dMC pow. 3,5 t, tj. więcej o 10,1% 
(+1 517 szt.) niż rok wcześniej. tak 
dobry wynik osiągnięto głównie 
dzięki dobrej sprzedaży naczep 
ciężarowych (+11,0%). na szczycie 
rankingu marek w grupie przy-
czep i naczep jest firma KrOne, 
która sprzedała 3 653 pojazdy. 
na drugiej pozycji uplasowała 
się firma schmitz  Cargobull 
z liczbą 3580 przyczep i naczep. 
do ścisłej czołówki należy wiel-
ton, który zarejestrował 2 278 
pojazdów. 
Od stycznia do grudnia z reje-
stracją czasową pozostało w pol-

Czytaj	więcej	na:
truck.q-service.com.pl 
oraz	newsletterach	
Q-Service	Truck

skich rejestrach 2 595 przyczep 
i naczep o dMC pow. 3,5 t, czyli 
mniej o 13,4% (-400 szt.) niż rok 
wcześniej. w przeważającej 
części pojazdy te zostały prze-
znaczone dla zagranicznych 
odbiorców. wśród nich na czele 
jest wielton – 1 826 szt., który 
zdystansował MeGa (211 szt.), 
Bodex (197 szt.) i trailis (85 szt.).

Autobusy
w 2014 r. zostało zarejestrowa-
nych 3677 pojazdów, czyli o 254 
szt. więcej niż rok temu (+7,4%). 
zdecydowaną większość sta-
nowiły pojazdy o dMC powyżej 
3,5 t. wśród importowanych 
autobusów dominują pojazdy 
kilkunastoletnie, głównie pro-
dukowane w latach 2000-2004 
(33% udziału), czyli z emisją 

spalin euro III. drugą grupę pod 
względem popularności stano-
wią roczniki 1996-1999 z normą 
euro II (28%), a trzecią – roczniki 
z lat 2005 - 2009 z normą euro 
IV (23%). w grupie najmłodszych 
roczników dominują autobusy 
białoruskiego producenta Maz 
oraz ukraińskiego zaz. zostały 
one wyprodukowane głównie 
w 2014 r. i wszystkie spełniają 
normę euro V. 
autobusów międzymiastowych 
sprowadzono 1143 szt. to stra-
tegiczna kategoria na wtórnym 
rynku, która cały czas wykazuje 
stabilny poziom. autobusów 
turystycznych zaimportowano 
978 sztuk, o 25 szt. (+2,5%) więcej 
niż przed rokiem. w 2014 r. im-
portowano 880 autobusów MInI, 
czyli o 41 szt. (+4,9%) więcej niż 
przed rokiem. autobusów miej-
skich sprowadzono 531 szt. (+ 175 
szt. / +49,2%).
Pod względem marek liderem 
jest Mercedes-Benz. w mi-
nionym roku zarejestrowano 
łącznie 1059 szt. używanych 
pojazdów z logo niemieckiego 
producenta (28,8% udział w ryn-
ku), z czego znaczna część repre-
zentowała kategorię MInI – 521 
szt. (sprinter, Vario). w ogólnej 
klasyfikacji drugie miejsce na 
podium zajmuje renault z wyni-
kiem 443 rejestracji. najczęściej 
kupowane autobusy tej marki 
pochodzą z lat 1994-1999. Fran-
cuski producent zajął trzecie 
miejsce w segmencie autobusów 
międzymiastowych (224 szt.) 
z takimi modelami jak sFr112/
Iliade czy tracer r332a i wśród 
pojazdów turystycznych (129) – 
z autokarem Fr1 na czele. Marka 
obecna jest także w segmencie 
MInI (58) – głównie z modelem 
Master. 
w 2014 r. polscy przewoźnicy 
zarejestrowali 1473 szt. nowych 
autobusów, w tym tylko jeden 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik 
jest lepszy od zeszłorocznego 
poziomu o 86 pojazdów (+6%). 

DAF w rankin-
gu sprzeda-
nych nowych 
aut ciężaro-
wych o DMC 
pow. 16 ton 
zajął 2 miejsce

http://truck.q-service.com.pl/
http://truck.q-service.com.pl/
http://truck.q-service.com.pl/
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haLdEx EB + gEn3
FIrMa haldeX wPrOwadzIła na rYneK uKład haMulCOwY 
eBs najnOwszej GeneraCjI eB+ Gen3. 

wYCIeraCzKI 
lInII aerOtwIn 
Plus. zaPewnIają 
dłuższą żYwOtnOść 
użYtKOwanIa.

Inter Cars wPrOwadzIł dO OFertY PasKI 
FIrMY OtIBelt (lInIa truCK POwer rBK) 
dedYKOwane rYnKOwI CIężarOweMu 
Oraz dla rOlnICtwa (lInIa aGrO POwer). 

ierwszy eBs firma haldex 
wprowadziła na rynek w 2001 
r., rok 2003 to pojawienie się 
eB +, a 2007 to eB + Gen2. 

najnowszy układ hamulcowy eBs to eB + 
trzeciej generacji
Od swoich poprzedników układ eB + 
Gen3  różni się „bezszwową” obudową, 
Posiada więcej połączeń dla systemów 
dodatkowych i możliwość programowego 
przyspieszenia czasu reakcji układu hamul-
cowego. elektronika jest chroniona przed 
uszkodzeniami z zewnątrz dzięki zastoso-
waniu dwuczęściowej konstrukcji łączonej 
na gorąco zamiast połączeń skręcanych. 
eB+ Gen3 używa takich samych przyłączy 
elektrycznych jak poprzednie generacje co 
ma ogromne znaczenie dla producentów 
pojazdów oraz dla stacji serwisowych. nie 
zmieniły się przewody i urządzenia diagno-
styczne oraz sposób montażu jednostki. 
jedną z nowych cech jest zastosowanie 
dodatkowego gniazda diagnostycznego 
opartego na komunikacji Can, dzięki cze-
mu dwa systemy pracujące w standardzie 
Can mogą działać niezależnie. w praktyce 
oznacza to uproszczoną architekturę całej 
instalacji.

eB+ Gen3 jest dostępny 
w dwóch wersjach: standar-
dowej i premium. więk-
szość najważniejszych 
funkcji dostępna jest 
w obu wersjach, dodat-
kowo premium może 
być stosowany jako tzw. 
„Master” w systemach 3M 
(przyczepy na obrotnicy 
i naczepy z osią skręt-
ną). eB+ Gen3 w wersji 
premium zapewnia 
również tzw. tryb standby 
wykorzystujący zasilanie 
stałe z ciągnika, co pozwala na 
kontrolowanie systemów zewnętrznych 
nawet po wyłączeniu zapłonu. Czas pracy 
trybu jest ustawiany programowo. wersja 
premium jest pierwszą jednostką dającą 
możliwość podłączenia dwóch różnych 
systemów zewnętrznych do jednego gniaz-
da auX i zaprogramowania ich tak, żeby 
działały niezależnie.
w ten sposób haldex eB+ Gen3 jest przy-
gotowany do pracy z szybko rosnącą liczbą 
systemów komunikujących się z jednostką 
eBs; zaczynając od osi podnoszonych, osi 

skrętnych, monitoringu zużycia 
klocków hamulcowych, auto-
matycznego powrotu naczepy 

do wysokości jazdy i soft do-
cking – systemu bezpiecznego 

cofania do rampy, a kończąc na 
monitoringu ciśnienia i temperatury 

w ogumieniu.
Pneumatyczny układ hamulcowy 

eB+ Gen3 wraz z funkcją safe 
Parking uważany jest za  naj-
bezpieczniejszy system hamul-

cowy dostępny na rynku.
safe Parking  to funkcja wynaleziona 

przez haldex, polegająca na całkowitym 
zabezpieczeniu naczepy przed niechcia-
nym przetoczeniem podczas podczepiania 
jej do ciągnika. safe Parking dostępny jest 
w zaworach trCM+, teM® oraz teM® safe 
Parking single.

P

wycieraczki aerotwin Plus są nową wersją 
Multiclip i pasują praktycznie do wszyst-
kich mocowań. Ich główną zaletą jest nowy 
system adapterów. dzięki niemu tylko  15 
referencji aerotwin Plus zastępuje ponad 
100 zestawów Oe. wycieraczki posiadają też 
innowacyjną, specjalną powłokę zapewnia-
jącą perfekcyjne oczyszczanie szyby, zwięk-
szoną żywotność i bezszelestną pracę. 

Optibelt to niemiecka marka specjalizują 
się paskach dla transportu, maszyn bu-
dowlanych i rynku agro. jej wyroby są 
oraz bardziej cenione przez producentów 
pojazdów użytkowych. w przypadku pro-
ducentów autobusów ta marka jest obec-
nie numerem 1 w niemczech. Po produkty 
Octibelt sięgają m.in. Mercedes – Benz, 
Volvo, neoplan, Man i setra. Produkty 
Octibelt gwarantują bezpieczeństwo 
eksploatacji i niezawodność silników. 
w produkcji pasów zastosowano wysoko-
dynamiczny kauczuk w połączeniu z kon-
strukcjami z kordu oraz włókien arami-
dowych, który umożliwia przebieg ponad 

miliona kilometrów. zaletami pasów jest 
bezwibracyjność oraz wysoka odporność 
na ścieranie i wszelkie odkształcenia. 

zoBaczysz 
więcEj 

Paski wiELorowkowE 
i kLinowE oPtiBELt

produKty

EBS EB+ Gen3 dostępny jest  
w sieci Inter Cars pod indeksami: 
- Standard – 950823008 
- Premium - 950823034 

Przykładowe indeksy i zastosowanie: 
9PK4100 - MERCEDES TOURISMO O350, O404 
8PK1755 - SOLARIS 
10PK1512 - VOLVO FH 05- 
7PK1750 - DAF CF85 01- 
8PK1376 - MAN TGA, E/F2000 00- 
9PK1690 - MERCEDES AXOR -04 
9PK2295 - MERCEDES ACTROS II/III 03- 
2/XPB2050TM - MERCEDES 

Początek indeksów wycieraczek 
Aerotwin Plus to 3 397 006 9…
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ProfEsjonaLiści 
PoLEcajĄ sBP  
tarCze haMulCOwe MarKI sBP OFerOwane w sIeCI Inter Cars zYsKałY lICzne 
GrOnO zwOlennIKów. są stOsunKOwO nIedrOGIe, a zasKaKują 
jaKOśCIą I trwałOśCIą. PrOFesjOnalIśCI POdKreślają ICh 
nIezawOdnOść I Chwalą za BraK reKlaMaCjI. 

rodukty marki sBP są 
dostępne w sieci Inter 
Cars od ponad 5 lat. Oferta 

obejmuje bezpieczne części układów 
hamulcowych: bębny, tarcze, szczęki, 
wałki rozpieraka, siłowniki hamulco-
we, membrany silników hamulcowych, 
zaciski hamulcowe oraz zestawy 
naprawcze zacisku hamulcowego. 
tarcze są jednym z podstawowych 
elementów eksploatacyjnych układu 
hamulcowego. Przy bardzo szerokiej 
ofercie nie jest łatwo wybrać te najlep-
sze. warsztatowy coraz częściej sięgają 
po markę sBP. dlaczego? 

Michał Jastrzębski, współwłaściciel fir-
my Intertransport, świadczącej usługi 
transportowe i prowadzącej naprawy 
pojazdów użytkowych z radzynia 
Podlaskiego:
- Części dobieramy stosownie do 
możliwości finansowych klientów. 
jeżeli klient woli część oryginalną, taką 
montujemy, jeśli nie – proponujemy 
zamiennik. tarcze hamulcowe sBP 
zaczęliśmy montować 2 lata temu i do 
tej pory nie było reklamacji. do zakupu 
tarcz sBP przekonała nas korzystna 
cena w stosunku do jakości. tarcze te 
montujemy w swoich samochodach 
transportowych i w pojazdach klientów 
korzystających z naszego serwisu. 
Co prawda na tarczach wybijany 
jest certyfikat jakości, ale klienci nie 
przywiązują do niego zbyt dużej wagi. 
Polegają na naszej rekomendacji. sku-
piliśmy się na produktach sBP, których 
jakość jest dobra. Oprócz tarcz tej marki 
montujemy też dźwignie rozpieracza 
i siłowniki hamulcowe. sami dobiera-
my referencje i pomoc filii Inter Cars nie 
jest w tym przypadku potrzebna. na 
nasze potrzeby oferta tarcz sBP jest 
wystarczająca, chociaż można by 
poszerzyć ofertę referencji siłowni-
ków hamulcowych. 

Paweł Ciok, dyrektor w firmie n.s.C. 
truCK, warsztatu napraw samocho-
dów użytkowych z zielonki, który na-
leży do sieci Q-service truck, również 
przyznaje, że przy wyborze części 
zamiennych kieruje się dostępnością, 
jakością i ceną: 
- nie montujemy żadnych części 
dostarczanych przez klienta. Mając 
do nas zaufanie, wybór marki części 
zamiennej klient pozostawia nam, 
a my polecamy markę sBP. w naszej 
firmie tarcze hamulcowe marki sBP 
są produktami pierwszego wyboru. 
z naszych doświadczeń wynika, że 
relacja ceny do jakości, jak również 
dostępność stawiają produkty marki 
sBP na pierwszym miejscu wśród 
części, które wybieramy do naprawy 
układów hamulcowych. Certyfikat 
jakości wybijany na tarczach jest 
dla nas ważnym argumentem prze-
mawiającym na korzyść marki sBP. 
Mamy też informacje z Inter Cars, że 
tarcze sBP są poddawane specjali-
stycznym badaniom jakościowym. 
Oferta tarcz sBP pokrywa w większo-
ści nasze potrzeby. zdarzają się mniej 
chodliwe referencje, których sBP 
jeszcze nie ma, ale widzę, że oferta się 
poszerza. do danego modelu pojazdu 
sami dobieramy daną tarczę i nie 
musimy korzystać z pomocy filii Inter 
Cars. 

Remigiusz Rył, kierownik działu za-
opatrzenia i gwarancji w firmie Inter 
Gumi, zajmującej się serwisowaniem 

pojazdów użytkowych z dębienka k./  
stęszewa:
- wielu klientów szuka tanich części. 
My dobieramy części w przystęp-
nych cenach, ale dobrej marki. nie 
montujemy części niskiej jakości, by 
uniknąć późniejszych problemów 
z reklamacjami. na rynku jest dużo 
różnych marek tarcz hamulcowych. 
Przedstawiciel Inter Cars, z którym 
współpracujemy, polecił nam tarcze 
marki sBP. zaufaliśmy mu i obecnie 
najwięcej montowanych u nas tarcz 
hamulcowych jest firmy sBP kupo-
wanych w Inter Cars. nie notujemy 
reklamacji. Certyfikaty jakości części 
nie odgrywają u nas najważniejszej 
roli. Bardziej liczą się doświadczenie 
i opinie użytkowników. w większości 
przypadków sami dobieramy tarcze 
do danego modelu i sporadycznie 
korzystamy z pomocy filii w doborze 
części. Oferta tarcz sBP pokrywa 
większość popularnych referencji. 

P

Przykładowe indeksy: 
Bębny hamulcowe 01-SA001 
Tarcze hamulcowe 02-SC001 
Szczęki hamulcowe 03-BP001 
Wałki rozpieraka 04-BP008  
Siłowniki hamulcowe 05-BCT24/30LS  
Membrany siłowników  
hamulcowych 05-DMT24LS  
Zestawy naprawcze zacisku  
hamulcowego CRK-048 

Produkty 
SBP podlegają 

ścisłym kon-
trolom i testom 
na wszystkich 
etapach proce-
su produkcyj-
nego, począw-
szy od zakupu 

surowców od 
sprawdzonych 
poddostawców 

gwarantują-
cych wysoką, 

powtarzalną 
jakość, poprzez 

poszczególne 
procesy pro-
dukcyjne, aż 

po pakowanie 
gotowych 

wyrobów. To 
daje klientom 

gwarancję, 
że otrzymują 
produkty wy-
sokiej jakości 

za niewygóro-
waną cenę.

produKty
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niEzBędnE w Pracy
sPrawdź CO MOże PrzYdać sIę w twOIM warsztaCIe. 

produKty

Texa KONFORT 25 IC
automatyczne urządzenie do obsługi układu 
klimatyzacji dostępne jest w specjalnej edycji 
na 25-lecie Inter Cars sa. Ma szereg zalet: 
obsługa czynnika r134a, tryb pracy: 
automatyczny lub manualny, baza danych 
w zakresie ilości chłodziwa i oleju dla:
samochodów osobowych i dostawczych, 
ciężarowychQ, maszyn rolniczych
ręczne zawory lP / hP, możliwość 
manualnego wprowadzania do bazy 
danych dowolnych pojazdów, wielojęzyczny 
i podświetlany wyświetlacz, wydruk 
raportów wykonanych serwisów, 
automatyczne podawanie oleju 
i uV (sterowane czasowo), wewnętrzny, 
podgrzewany zbiornik o pojemności 20 kg, 
transportowa blokada wagi czynnika, 
dwustopniowa pompa próżniowa 
o wydajności 100 l/min., wysoka precyzja 
podawania +/- 15 gr, wysoka skuteczność 
odzyskiwania czynnika (ponad 95%), 
kompensacja długości przewodów do 
napełniania, automatyczne odprowadzenie 
nieskroplonych gazów, 2 lata gwarancji.

Hans Tools model 9918HQ-GTT520.
hans tools, posiada 40-letnie 
doświadczenie w produkcji narzędzi 
ręcznych i gwarantuje ich bardzo dobrą 
jakość oraz wytrzymałość z zachowaniem 
atrakcyjnych dla mechaników cen. zestaw 
ten zawiera 520 szt. profesjonalnych 
narzędzi, posegregowanych w piankowych 
modułach. wszystko to mieści się 
w solidnym, ośmioszufladowym wózku 
wyposażonym w centralny zamek. Oferta ta 
została przygotowana z myślą o warsztatach 
obsługujących zarówno auta dostawcze, 
jak i ciężarowe. Gdyż poza typowymi 
narzędziami, znajdziemy też klucze 
w dużych rozmiarach sięgających do 50 mm.

Unitrol Multi 
Klucz służy do odkręcania i przykręcania śrub 
oraz nakrętek samochodów ciężarowych, 
autobusów, pojazdów budowlanych, 
rolniczych i wojskowych. Przeznaczony 
jest do pracy w terenie otwartym jak i w 
warsztatach. umożliwia pracę w pojazdach 
uniesionych całkowicie lub częściowo, oraz 
spoczywających na kołach. Konstrukcja 
klucza dobrana jest przez producenta  w taki 
sposób, aby zapewnić optymalne połączenie 
efektywności pracy i niezawodności 
urządzenia z bezpieczeństwem operatora.   

Indeks: TEX 25IC Indeks: 9918HQ-GTT520

Indeks: Unitrol Multi

Zapoznaj	się	z	pełną	ofertą	wyposażenia	
warsztatowego	na	stronie:	
www.warsztat.intercars.com.pl
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oLEjE PrzEkładniowE 
zf niższE koszty 
EksPLoatacyjnE Pojazdów 
użytkowych
FIrMa zF serVICes OFeruje:
■ wYsOKIej jaKOśCI Oleje PrzeKładnIOwe dla POjazdów użYtKOwYCh
■ wYdłużenIe OKresów wYMIanY Oleju I sKróCenIe PrzestOjów zwIązanYCh 

z serwIseM

P
Z korzyścią dla portfela i środowiska natu-
ralnego - okresowe wymiany oleju przekła-
dniowego mogą ulec znacznemu wydłuże-
niu dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
produktów ZF przeznaczonych do pojazdów 
użytkowych.

rzekładnie stosowane w no-
woczesnych pojazdach użyt-
kowych są niezwykle złożonymi 

mechanizmami, które muszą sprostać 
wysokim wymaganiom dotyczącym 
niezawodności, wygody użytkowania 
oraz trwałości. wysokiej jakości oleje przekła-
dniowe zF services przyczyniają się do obniże-
nia kosztów eksploatacji i serwisowania. dzięki 
współpracy firmy zF services z 650 partnera-
mi na całym świecie, klienci otrzymują dostęp 
do rozbudowanej sieci warsztatowej oferującej 
profesjonalną wymianę oleju przekładniowego 
oraz do usług dostosowanych do indywidual-
nych potrzeb klientów flotowych. 

Przekładnie stosowane w nowoczesnych 
pojazdach użytkowych poddawane są zna-
czącym obciążeniom. Ich działanie musi być 
niezwykle precyzyjne i niezawodne, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiej trwałości 
elementów oraz zapewnieniu jak najlepszego 
komfortu pracy kierowcy. żywotność po-
szczególnych elementów przekładni zależy 
od jakości oleju przekładniowego. eksperci 
firmy zF services zwracają uwagę na zalety 
płynące ze stosowania produktów najwyższej 
jakości: „tańsze oleje przekładniowe nie speł-
niają często wysokich wymagań producentów 
pojazdów. Pozorna oszczędność na ich zakupie 
wiąże się z czasem z wyższymi wydatkami 
spowodowanymi szybszym zużywaniem 
elementów przekładni. wyższa cena w pełni 
syntetycznych olejów zwraca się w tym wy-
padku, już w ciągu 12-18 miesięcy”. 

Znaczące zalety
w związku z powyższym, firma zF services 
w swojej ofercie posiada własne oleje, które 
opracowywane są na etapie projektowania 

przekładni. ZF-Ecofluid M jest olejem opraco-
wanym specjalnie dla pojazdów użytkowych. 
jego stosowanie umożliwia wydłużenie 
okresów pomiędzy kolejnymi wymianami, 
a są one wymagane co trzy lata, w przeciwień-
stwie do olejów mineralnych, które należy 
wymieniać co roku. jest to korzystne nie tylko 
pod kątem finansowym, ale również przyczy-
nia się do ochrony środowiska naturalnego. 
stosowanie olejów syntetycznych znacząco 
zmniejsza liczbę awarii oraz doskonale chroni 
elementy przed zużywaniem podczas zazę-
biania się i synchronizacji przełożeń.

w porównaniu z mineralnymi i półsyntetycz-
nymi olejami przekładniowymi, zF-ecofluid 
M zwiększa również wydajność skrzyni. to 
z kolei pozwala ograniczyć zużycie paliwa 
o 1%, co daje roczne oszczędności na eksplo-
atacji pojazdu rzędu kilkuset euro. 
zF-ecofluid a life do autobusów
zF services oferuje także olej zF-ecofluid 
a life przeznaczony do autobusów miejskich, 
międzymiastowych i rejsowych oraz pojaz-
dów specjalnych i szynowych. Olej ten obniża 

zużycie paliwa, umożliwiając jednocześnie 
efektywniejsze wykorzystanie mocy silnika, 
chroniąc przy tym przekładnię i poszczególne 
jej elementy przed przedwczesnym zużyciem.
Kompleksowa obsługa

Firma zF services wraz z 650 współpracu-
jącymi z nią partnerami na całym świecie 
jest oczywistym wyborem dla klientów 
w zbliżającym się okresie wymiany oleju 
w przekładni. zF services oferuje pełną gamę 
usług dla pojazdów osobowych, użytkowych, 
autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych, 
urządzeń szynowych oraz stosowanych 
w branży morskiej - świadczonych zarówno 
dla niezależnych warsztatów, jak i dla klientów 
indywidualnych i flotowych.

dzięki temu klienci otrzymują możliwość 
wykonania wszystkich usług serwisowych 
i niezbędnych napraw w jednym miejscu. 
znajdujące się w ofercie firmy pakiety serwi-
sowe obejmują kompleksową obsługę przez 
cały okres eksploatacji pojazdu, w tym m.in: 
wymiany zapobiegawcze, regenerację, reno-
wację, wymianę skrzyni oraz usługi szkole-
niowe i konsultacje. Poszczególne procesy 
są idealnie dobierane do potrzeb klientów, 
którzy dążą do ograniczenia kosztów i czasu 
poświęcanego na obsługę i zachowania jak 
największej mobilności swoich pojazdów bez 
zbędnych przestojów.

Źr
ód

ło
	Z
F

650
ZF	SERvICES	
WSPółPRACUJE	Z

PARTNERAMI	NA	
CAłyM	ŚWIECIE	

produKty

Olej ZF-Ecofluid M dostępny jest
pod indeksem: ZF ECOFLUIDE M 20L
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produKty w promocji



suPEr oscar LEd
leGendarna MarKa CIBIé, należąCa dO GruPY ValeO, z duMą Prezentuje nOwą 
GaMę 12 reFleKtOrów dOdatKOwYCh serII suPer OsCar led, dedYKOwanYCh dla 
saMOChOdów CIężarOwYCh. ePOKa halOGenów BezPOwrOtnIe MInęła, nastała 
era reFleKtOrów wYKOrzYstująCYCh w PełnI teChnOlOGIę led!

zachęcamy do zapoznania się z kata-
logiem produktów Cibié, który można 
znaleźć tutaj. 

zapraszamy Państwa do obejrzenia 
filmu prezentującego zalety reflektorów 
dodatkowych serii super Oscar led 
dedykowanych dla ciężarówek oraz re-
flektorów dodatkowych serii Mini Oscar 
led i Oscar led, dedykowanych dla 
pojazdów osobowych i terenowych. Film 
mogą Państwo znaleźć tutaj

Oświetlenie Oscar Cibie dostępne 
jest pod indeksami od VAL45308 
do VAL45319 Inter Cars SA  jest jedynym 
dystrybutorem  produktów Oscar.

artość siły stru-
mienia świetlne-
go to 700 lm (wer-

sja standardowa) lub 1200 lm (opcja), 
światłość osiąga wartość 75.000 cd 
(wersja standardowa) lub 125.000 cd 
(opcja). dzięki temu reflektory dodatkowe 
Cibié super Oscar led emitują niezwykle 
silną i jednolitą wiązkę światła, o zasięgu 
nawet do pół kilometra i szerokości do 50 
m (opcja). 
wszystkie reflektory są odporne na 
wibracje, wodę, ekstremalne warunki 
pogodowe i na korozję. Konstruktorzy 
Cibié nie oszczędzali reflektorów super 
Oscar led w trakcie testów i poddawali je 
ciężkim i wymagającym próbom, takim 
jak zanurzanie w wodzie na głębokość 
30 cm na łączny czas 1 godz., wystawia-
nie na działanie temperatury 50°C na 
okres 500h czy wystawianie na okres 
400h na działanie mgły solnej w tempe-
raturze 35°C.
to wszystko sprawia, że Cibié wypro-
dukowało reflektory idealne do pracy 
w lesie i na budowie. super Oscar led 
to idealny partner w pracy dla wszyst-
kich kierowców wykonujących pracę 
w ekstremalnych warunkach drogowych 
i atmosferycznych.
 
to, co najbardziej wyróżnia reflektory 
Cibié super Oscar led, to zastosowanie 
w pełni technologii led. światło punkto-
we led nie wymaga stosowania żarnika, 
niezbędnego w przypadku technologii 
halogenowej, nagrzewanego w trakcie 
procesu roboczego w celu wytworzenia 
światła. zastosowanie technologii led 
umożliwia zmniejszenie wymiarów 
reflektora i obniżenie wagi nawet o 1 kg 
w porównaniu do tradycyjnego reflektora 

w haloge-
nowego. 

technologia 
led wymaga 

ograniczonej 
wielkości mocy do 

pracy z maksymalną 
efektywnością, charakteryzuje się bar-
dzo niskim zużyciem energii i niezwykle 
długą żywotnością, nie wymaga żadnych 
zabiegów konserwacyjnych czy serwi-
sowych (brak konieczności wymiany 
tradycyjnych żarówek). tylko technologia 
led generuje światło o barwie zbliżonej 
do światła dziennego.
dzięki temu reflektory Cibié super Oscar 
led to idealni towarzysze pracy dla 
kierowców obsługujących transport da-
lekobieżny.
 
reflektory Cibié super Oscar led są do-
stępne w wersji podstawowej oraz w opcji 
(dłuższy i szerszy zasięg wiązki światła, 
zintegrowane światło pozycyjne led). 
niezależnie od charakterystyki technicz-
nej, klient może wybrać jedną z 4 wersji 
kolorystycznych: jednolicie czarną, czar-
ną ze stylową chromowaną obwódką, 
całkowicie chromowaną w stylu „vintage” 
oraz wersję przygotowaną do lakierowa-
nia na dowolny kolor. reflektory dodatko-
we w malowaniu typu kamuflaż. z reflek-
torami Cibié super Oscar led to żaden 
problem! Ponadto do każdego reflektora 
dołączana jest bezpłatnie osłona ze stylo-
wym logo Cibié led.
to wszystko sprawia, że Cibié super 
Oscar led to świetna propozycja dla 
miłośników ciężarówek, „tunerów” 
i wszystkich tych, którzy cenią sobie styl, 
indywidualność i możliwość wyróżnie-
nia swojego pojazdu.
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Sieci SerwiSowe

szyBko i fachowo
w PrzYszłYM rOKu FIrMa truCK serVIs adaMa KaMIńsKIeGO 
BędzIe OBChOdzIła 20 urOdzInY. ta IMPOnująCa OBeCnOść na 
rYnKu śwIadCzY O wYsOKIej jaKOśCI wYKOnYwanYCh usłuG 
I POdążanIu za POtrzeBaMI KlIentów. 

ruck servis istnieje od 1996 r. 
świadczy kompleksowe usługi 
serwisowe w zakresie napra-

wy samochodów ciężarowych (wszystkie 
marki) , naczep, przyczep i autobusów. Może 
poszczycić się doskonałym wyposażeniem 
oraz doświadczonymi pracownikami. jego 
mocnym punktem jest też lokalizacja. serwis 
znajduje się bezpośrednio przy trasie siedlce – 
Białystok, ok. 2 km od międzynarodowej trasy 
a2 oraz ok. 100 km od warszawy w kierunku 
terespola.

- Postanowiłem otworzyć własny serwis cię-
żarowy, bo zauważyłem lukę na rynku. Byłem 
wówczas związany z branżą transportową 
oraz pracowałem jako mechanik. naprawia-
łem głównie pojazdy ciężarowe – opowiada 
o początkach właściciel firmy, adam Kamiń-
ski. 

Kompleksowość napraw
truck servis specjalizuje się w naprawach 
pojazdów ciężarowych (wszystkie marki) 
z nastawieniem m.in. na kompleksowe napra-
wy silników, skrzyń biegów i tylnych mostów, 
naprawy pneumatyki hamulcowej (waBCO, 
KnOrr, haldeX), elektroniki, zawieszeń 
pneumatycznych, tachografów.
jako autoryzowany przedstawiciel serwisowy 
niemieckiej firmy GOldhOFer (producenta 
specjalistycznych naczep i przyczep do prze-
wozu ładunków ponadnormatywnych) oraz 
włoskiej firmy PezzaIOlI (producenta pojaz-
dów i zabudów przewozu żywych zwierząt ), 
firma truck servis wykonuje wszelkie napra-
wy w/w pojazdów w tym naprawy i  przeglądy 
gwarancyjne, naprawy hydrauliki, naprawy 
zabudowy aluminiowej itd.
O wysokiej jakości usług świadczy szereg 

T
posiadanych autoryzacji serwisowych, w tym 
głównych producentów pneumatyki hamulco-
wej (waBCO – status serwis GOld , KnOrr-
-BreMse, haldeX), producentówosi w po-
jazdach ciężarowych (BPw, saF-hOlland, 
GIGant, MerCedes trailer axles),a także 
takich firm jak hYVa (hydraulika siłowa), 
jOst, nIssens. 
Firma truck servis jest również przedsta-
wicielem serwisowym firm produkujących 
specjalistyczne zabudowy do przewozu ma-
teriałów sypkich tj. FeBer (Polska) i  Benalu 
(Francja)  oraz francuskiej firmy Chereau, 
jednego z europejskich liderów produkujących 
pojazdy i zabudowy chłodnicze. współpraca 
z w/w producentami umożliwia bezpośrednią 
dystrybucję części zamiennych, a także wyko-
nywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwa-
rancyjnych w/w pojazdów.
Firma truck servis współpracuje również jako 
Centrum serwisowe z firmą weBastO, co 
umożliwia organizację szkoleń technicznych 
dla pracowników innych serwisów w zakresie 
montażu, obsługi i napraw ogrzewań posto-
jowych weBastO oraz dystrybucję części 
zamiennych tego producenta. Mając na celu 
kompleksowość wykonywanych usług, truck 
servis wykonuje również jako autoryzowany 
serwis firmy eBersPaeCher, wszelkie na-
prawy w tym również gwarancyjne, produk-
tów tej firmy.
jako jeden z niewielu, niezależnych serwisów 
pojazdów ciężarowych, firma truck servis 
wykonuje diagnostykę komputerową (w tym 
parametryzowanie sterowników) pojazdów 
ciężarowych VOlVO przy wykorzystaniu 
oryginalnego zestawu diagnostycznego VO-
lVO truCK. 
wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, 

świadczy również usługi w zakresie napraw 
klimatyzacji, systemów ad-Blue (wszystkie 
marki), pomiaru geometrii w pojazdach cięża-
rowych, wulkanizacji.
dbając o wysoki poziom usług, warto wspo-
mnieć iż serwis od 2004 r.należy do ogólnopol-
skiej sieci warsztatów pojazdów ciężarowych 
Q-SERVICE TRUCK.

Troska o Klienta
Firma truck servis pracuje w dni robocze od 
godziny 07.00 do 22.00, w soboty od 07.00 do 
14.00. w chwili obecnej firma zatrudnia około 
20 mechaników w systemie dwuzmiano-
wym. na terenie serwisu znajduje się w pełni 
wyposażony magazyn części zamiennych, 
obejmujący większość niezbędnych w na-
prawach części, w tym części oryginalnych. 
szybki dostęp do części zamiennych wpływa 
bezpośrednio na szybkość wykonania na-
prawy, co jest niezmiernie istotne w branży 
transportowej. 
truck servis to także serwis mobilny. Firma 
posiada w pełni wyposażony pojazd ser-
wisowy, umożliwiający przeprowadzanie 
napraw poza warsztatem. w przypadku braku 
możliwości naprawy poza siedzibą, istnieje 
możliwość holowania całego zestawu (ciągnik 
+ naczepa) do zakładu, w celu wykonania 
naprawy. 
Oprócz sprzedaży części zamiennych w sie-
dzibie firmy, firma prowadzi również sklep 
internetowy: www.integra26.webshop.pl

zapraszamy do współpracy
Stok Lacki, ul. Siedlecka 36, 08-110 Siedlce
tel. (25) 631 60 00
tel. kom. +48 509 247 433
fax: (25) 633 08 98
e-mail: biuro@truck-servis.pl

 
www.truck-servis.pl
godziny otwarcia:
pon.–pt. 7.00 - 22.00
sobota: 7.00 - 14.00
dane GpS firmy truck Servis
GPS: N52° 9’ 53.629”, E22° 20’ 10.9966”

Truck	Servis	dokonuje	98%	zakupów	przez	
IC	Katalog.	Zamówienia	odbierane	są	we	
własnym	zakresie.	Filia	Inter	Cars	oddalona	
jest	ok.	5	km	od	serwisu,	współpraca	
układa	się	na	dobrym	poziomie.	W	siedzibie	
Truck	Servis	realizowane	są	też	techniczne	
szkolenia	ciężarowe	organizowane	przez	
Inter	Cars.	



21

www.truck.q-service.com.pl

by w firmie panowała atmosfera 
sprzyjająca wszystkim. nie mamy 
problemu z pracownikami. stawiamy 
na ludzi, którzy mają odpowiednie 
doświadczenie i są przede wszystkim 
odpowiedzialni. ze względu na spe-
cyfikę naszej pracy, osoby na szczeblu 
kierowniczym rozmawiają w języku 
rosyjskim.   

Jak nawiązaliście współpracę 
z MAN-em? 

Poprzednia firma posiadała autory-
zację polskiego przedstawicielstwa 
Man truck & Bus, ale my musieliśmy 
się o nią ubiegać ponownie. Przeszli-
śmy wszystkie audyty i procedurę 
związaną z autoryzacją. 

Jak przebiega współpraca z Inter 
Cars?

na początku naszej działalności 
bardzo nam pomogli opiekunowie 
z Inter Cars, bo my nie znaliśmy się 

zdawaliśmy sobie sprawy z rozmiaru 
kryzysu w transporcie. Polski rynek 
lokalny był ubogi w samochody cięża-
rowe, a ich właściciele szukali tanich, 
garażowych serwisów. stanęliśmy 
przed dylematem – co robić? doszli-
śmy do wniosku, iż naszymi klienta-
mi mogą być ciężarówki tranzytowe, 
które przejeżdżają przez Mińsk Mazo-
wiecki. Odnaleźliśmy się w tej branży 
i jesteśmy przykładem, że w życiu 
czeka na człowieka wiele zmian 
i trzeba umieć się do nich dostosować. 
nasza firma jest 4-osobową spółką 
rodzinną, której współwłaściciele to ja, 
szwagier oraz nasze żony.

W rodzinie tkwi siła, ale musieliście 
mieć zaufanych pracowników.

nie chcę zapeszyć, ale skład osobo-
wy od 2009 r. nie uległ zasadniczej 
zmianie. dla nas najważniejszy 
jest sprawny i dobrze zorganizowa-
ny zespół, a zmiany pracownicze 
działają na niekorzyść. staramy się, 

PrzyszLiśmy do 
tEj Branży z kosmosu 

Jak Pan trafił do branży ciężarowej?

to czysty przypadek. w tym miejscu 
od 1997 roku działała duża, zagranicz-
na firma transportowa, która miała 
tu swój warsztat naprawczy. w 1998 
roku warsztat uzyskał autoryzację 
Man. Gdy w 2008 roku zaczął się 
kryzys w branży transportowej, firma 
postanowiła wycofać się z Polski. 
ja pracowałem wówczas w centrali 
BP. Kolega, który pracował w firmie 
transportowej, zadzwonił do mnie 
z informacją, że będzie sprzedawany 
warsztat. Przyjechałem ze szwagrem, 
który zajmował się naprawą samo-
chodów osobowych. Obejrzeliśmy, 
obiekt spodobał się nam. stwierdzi-
liśmy, że to dziwne, iż firmie, która 
znajduje się przy trasie tranzytowej ze 
wschodu na zachód brakuje klientów 
na serwis samochodów ciężarowych. 
na podjęcie decyzji mieliśmy jeden 
dzień i zdecydowaliśmy się. to było 
w 2009 r. tak więc przyszliśmy do tej 
branży „z kosmosu”. Kupując firmę, nie 

ROZMAWIAł:	rySzard polit
– MówI rOBert danIelaK (na zdjęCIu), wsPółwłaśCICIel 
ereM serwIs s.C. z MIńsKa MazOwIeCKIeGO.

 Kupując 
firmę, nie zda-
waliśmy sobie 
sprawy z roz-

miaru kryzysu 
w transporcie.

Sieci SerwiSowe
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mogło nas coś zaskoczyć.
Oferujemy również nietypowe mo-
dyfikacje pojazdów, gdyż posiadamy 
odpowiednie zaplecze ślusarsko-
-tokarskie. specjalizujemy się także 
w naprawach powypadkowych sa-
mochodów ciężarowych i naczep. 
na terenie naszej firmy działa sklep 
z oryginalnymi częściami zamienny-
mi oraz ich zamiennikami o wysokiej 
jakości. Prowadzimy również wysył-
kową sprzedaż części.  

Kim są Wasi klienci?

jesteśmy specyficznym serwisem. 
Obsługujemy w 80% samochody tran-
zytowe z rosji i Białorusi, które jadą do 
europy zachodniej. większość na-
szych klientów to rosjanie i Białoru-
sini, stąd wymóg, by nasi pracownicy 
znali język rosyjski. Mankamentem 
współpracy z klientem tranzytowym 
jest niemożliwość wykonania har-
monogramu pracy, co niestety trochę 
burzy organizację działania. Centrala 
Man wymaga, by każdy klient był 
wcześniej umówiony, poinformowany 
o wizycie. My jesteśmy przykładem, 
że profil klienta narzuca inne stan-
dardy.

15 mechaników. Podstawowym 
zakresem działalności jest obsługa 
gwarancyjna i pogwarancyjna pojaz-
dów ciężarowych Man. Chcielibyśmy 
naprawiać wyłącznie pojazdy marki 
Man, ale nasi klienci posiadają różne 
samochody w swojej flocie. tak więc 
życie zmusiło nas do rozszerzenia 
oferty o naprawę i obsługę samocho-
dów ciężarowych wszystkich marek 
– oprócz Man, także Volvo trucks, 
scania, daF, Mercedes-Benz, renault 
trucks, Iveco, Maz oraz naczep wielu 
producentów. jesteśmy przygoto-
wani technicznie oraz pod kątem 
zaopatrzenia w części zamienne, by 
obsługiwać wszystkie marki. zatrud-
niamy specjalistów, którzy wcześniej 
pracowali przy naprawach pojazdów 
różnych marek. wykonujemy obsługę 
i naprawy specjalistyczne pneumaty-
ki hamulcowej, zawieszenia, silników 
i skrzyń biegów, ustawianie geometrii 
oraz regenerację układów common 
rail, pomp wtryskowych i wtryski-
waczy, serwis klimatyzacji. Mamy 
autoryzacje firm: wabco, Knorr-Brem-
se, haldex, webasto, naprawiamy 
osie BPw, Mercedesa-Benza czy saF 
holland. robimy więc wszystko, co 
jest związane z samochodem ciężaro-
wym i naczepą. rzadko się zdarza, by 

na naprawach samochodów cięża-
rowych. Pomogli nam w uzyskaniu 
autoryzacji takich producentów, jak 
wabco, Knorr-Bremse czy haldex. za 
to jesteśmy wdzięczni i podejrzewam, 
że w naszym regionie jesteśmy jed-
nym z lepszych klientów Inter Cars. 
Kupujemy części od różnych dostaw-
ców, ale najlepiej współpracuje się 
nam z Inter Cars ze względu na logi-
stykę i dostawy, które są realizowane 
3 razy w ciągu dnia z filii w siedlcach. 
Inter Cars obecnie bardzo rozbudo-
wuje swoją ofertę z zakresu części 
do ciężarówek i osiągamy znaczące 
obroty. Bierzemy udział w Gali Mi-
strzów warsztatu, uczestniczymy 
w okresowych akcjach promocyjnych, 
dzięki którym w ramach nagrody nasi 
pracownicy mogą skorzystać z atrak-
cyjnych wycieczek organizowanych 
przez Inter Cars. traktujemy to niejed-
nokrotnie jako wyjazdy motywacyjne 
dla naszych pracowników. 

Jaki jest obecnie zakres oferowanych 
usług?

dysponujemy dwoma halami warsz-
tatowymi o powierzchni 1000 m2, 
mamy łącznie 7 stanowisk napraw-
czych. zatrudniamy 28 osób, w tym 

Jesteśmy 
przygotowani 

technicznie 
oraz pod kątem 

zaopatrzenia 
w części za-
mienne, by 
obsługiwać 

wszystkie 
marki.

Sieci SerwiSowe

Erem Serwis 
dysponuje 
dwoma ha-
lami warsz-
tatowymi 
o powierzchni 
2000 m2.

erem SerwiS s.c.
R.M. Parol, R.M. Danielak
ul. Polowa 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. + 48 25 758 42 16
fax: + 48 25 758 42 15
mob. + 48 662 677 777
e-mail: biuro@eremserwis.pl 

godziny otwarcia:
pn.- pt. 7.00 - 20.00
sob. 7.00 - 14.00

 

http://eremserwis.pl/
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W jaki sposób pozyskujecie wiedzę 
techniczną?

jesteśmy autoryzowanym serwisem 
Man i szkolenia organizowane przez 
centralę Man są dla nas obowiązko-
we. są to wymogi autoryzacji, gdyż 
musimy dobrze znać pojazdy tej 
marki. jeśli chodzi o inne marki, ko-
rzystamy ze szkoleń organizowanych 
przez producentów wyposażenia 

Sieci SerwiSowe

warsztatowego oraz dystrybutorów 
części, jak Inter Cars.  
Korzystamy ze szkoleń, które są nam 
potrzebne, bez względu na to, czy są 
płatne czy bezpłatne. Korzystamy też 
z wzajemnej wymiany doświadczeń 
między członkami sieci Q-service 
truck, do której należymy od począt-
ku powstania naszej firmy. jeśli poja-
wia się konkretny problem z naprawą, 
dzwonimy do kolegów z sieci Q-se-

rvice truck. Chętnie nam pomagają. 
Mamy również kolegów w serwisach 
wielu marek pojazdów. w naprawach 
korzystamy ze specjalistycznych te-
sterów diagnostycznych producentów 
pojazdów czy osi, mamy też testery 
uniwersalne Bosch i texa.

Dziękuję za rozmowę.

W warsztacie 
zatrudnionych 
jest 15 mecha-
ników
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naczepy, wywrotKi

LżEjszE i nowoczEsnE

nowy znak

FeBer nIe strOnI Od wPrOwadzanIa na rYneK nOwOśCI
tYM razeM zasKaKuje POdwójnIe.

GłównYM załOżenIeM PrOjeKtOwYM 
BYłO POdKreślenIe dOśwIadCzenIa 
zdOBYteGO Przez OstatnIe 
10 lat IstnIenIa FIrMY.

NOWA RAMA ALUMINIOWA
Producent pojazdów Feber sp. z o.o. 
wprowadził na rynek zupełnie nową 
ramę aluminiową. dzięki swojej kon-
strukcji i najwyższej jakości zastoso-
wanych materiałów jest ona lżejsza 
od standardowej, stalowej ramy o ok. 
400 kg. nowa rama jest spawana z wy-
konanych na specjalne zamówienie 
profili aluminiowych. dzięki temu roz-
wiązaniu w naczepie o kubaturze 49 m3 
możemy uzyskać wagę 5350 kg, co spra-
wia, że jest jedną z najlżejszych naczep 
dostępnych na rynku. - to rozwiązanie 
jest dedykowane dużym naczepom, 
o pojemności od 42 do 54 m3. doskonale 
sprawdzi się na dłuższych, międzynaro-
dowych trasach ze względu na oszczęd-
ność paliwa – mówi andrzej Kajda, dy-
rektor zarządzający Feber sp. z o.o.

dokładnie tyle obowiązywało poprzednie 
logo. nowy znak firmowy jest bardziej czy-
telny, odświeżony i odzwierciedla drogę, jaką 
przeszła firma przez minione lata. z biegiem 

NOWA NACZEPA DO TRANSPORTU 
PŁODÓW ROLYCH
Feber kontynuuje politykę produkcji 
pojazdów lekkich, niezawodnych i funk-
cjonalnych. do oferty dołączyła również 
naczepa wywrotka 45 m3 o wadze już 
od 5600 kg. Konstruktorzy Febera po-
stanowili zaadoptować rozwiązanie 
stalowej ramy z tzw. „łabędzią szyją” do 
naczepy z podłogą o długości 8380 mm. 
- to pozwoliło nam zmniejszyć nie tylko 
wagę pojazdu, ale również jego długość 
całkowitą, zachowując tym samym 
pojemność 45 m3 – mówi andrzej Kajda. 
Mniejsza długość całkowita pojazdu 
poprawia znacznie jego manewrowość,

która jest bardzo istotnym aspektem, 
szczególnie w przypadku transportu 
płodów rolnych. wysokość całkowita 
to jedynie 3500 mm, co zdecydowanie 
ułatwia załadunek. w naczepie nie mo-
gło zabraknąć dobrze znanych i spraw-
dzonych podzespołów tak renomowa-
nych producentów jak Mercedes (osie), 
Continental (opony), KnorrBremse (układ 
pneumatyczny), hella (układ elektrycz-
ny) oraz hyva (siłownik hydrauliczny).

Zapoznaj się z pełną ofertą
Febera na stronie www.feber.com.pl

czasu stała się bardziej innowacyjna i dyna-
miczna. elegancka, spokojna kolorystyka 
logotypu podkreśla profesjonalizm i precyzję 
twórców, na każdym etapie produkcji pojazdu. 

sygnet zaś nawiązuje wyglądem do naczepy, 
jest też symbolem otwierania się firmy na 
rosnące wymagania klientów. Całość ma 
odzwierciedlać nowoczesność firmy oraz jej 
zaangażowanie w tworzenie pojazdów do-
stosowanych pod indywidualne wymagania 
klienta.
nowe logo jest proste i zrozumiałe, pozbawio-
ne wszelkich ozdób i dodatkowych tekstów. 
niesie przesłanie, że Feber rozwija się, idzie 
z duchem czasu, spełniając wysokie oczeki-
wania klientów.

Nowa rama jest spawana  
wykonanych na specjalne 
zamówienie profili alumi-
niowych.

Konstruktorzy Febera postanowili 
zaadoptować rozwiązanie ramy 
z tzw. „łabędzią szyją” do naczepy 
z podłogą o długości 8380 mm. 
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Euro 6 w standardziE

isuzu na diEciE

POjazdY MarKI Isuzu, jaK PrzYstałO na 
PrOduKtY O śwIatOwej renOMIe, z rOKu na 
rOK zOstają POddawane MOdYFIKaCjOM. w 2015 
r. zasKaKują BOGatszYM wYPOsażenIeM w tej 
saMej CenIe. 

PO CIePłYM PrzYjęCIu Przez rYneK saMOChOdów 
3,5-tOnOwYCh, salOn Isuzu w CzOsnOwIe POłOżY wIęKszY 
naCIsK na MOdele dO 12 t dMC.

ałość konstrukcji 
pojazdów Isuzu jest 
sprawdzona i dojrzała 

technicznie. dlatego zmiany, choć 
nie są diametralne, to zyskują 
uznanie w oczach użytkowni-
ków. w pojazdach dostępnych od 
stycznia 2015 r. w całej gamie mo-
deli wprowadzono automatycznie 
włączające się światła do jazdy 
dziennej i światła przeciwmgłowe 
jako wyposażenie seryjne. dotych-
czas oba te rodzaje oświetlenia były 
dostępne w tzw. opcji dodatkowej. 
na liście wyposażenia dodatkowe-
go znalazły się zaś światła dzien-
ne i przeciwmgłowe wykonane 
w energooszczej technologii led.

Isuzu w tym segmencie rozkłada 
konkurencję na łopatki, zarówno pod 
względem wytrzymałości, jaki i kosz-
tów zużytego paliwa i pozostałej eks-
ploatacji, nie mówiąc już o cenie. 
Pojazdy dostępne od stycznia 2015 r. 
zyskały nowe, wydłużone rozstawy 
osi. to spowodowało wydłużenie 
przestrzeni ładunkowej, a w pojazdach 
typu kontener znaczne zwiększenie 
także powierzchni załadunkowej. 
Obecnie pojazdem do 3,5 t dMC może-
my przewozić aż 12 europalet, na 7,5 t 

C Kolejnym zaskoczeniem jest 
wprowadzenie do sprzedaży sa-
mochodów do 3,5 t dMC z sinikami 
spełniajacymi rygorystyczną, 
najwyższą normę eurO 6, ale 
w cenie pojazdów spełniających 
normę eurO 5. Pojazdy posiadają 
do tego mocniejszy o 30 KM silnik, 
charakteryzujący się zwiększonym 
momentem obrotowym. 
Ponownie na listę wyposażenia 
standardowego samochodów 
w klasie do 3,5 t dMC na rynki eu-
ropejskie wrócił doceniony przez 
kierowców hamulec górski. jest 
on standardem we wszystkich 
pojazdach z silnikiem eurO 6. 
wszystkie pojazdy Isuzu powyżej 
3,5 t dMC występują już wyłącznie 
w wersji eurO 6.

nowością jest czterocylindrowy, 
lekki i kompaktowy silnik 4hK1, 
który osiąga moc aż 240 KM 
i zwiększony do 765 nm moment 
obrotowy. skutkuje to tym, że model 
Isuzu F11/12 jest prawdopodobnie 
najlżejszym dostępnym na rynku 
podwoziem w klasie do 12 t dMC. 
w najkrótszym rozstawie osi waży 
on tylko 3790 kg, co czyni go nie-
zwykle uniwersalnym i wydajnym.

dMC 16 europalet, a największe wozy 
mogą zabrać 23 europalety w jednym 
poziomie. Maksymalne objętości 
ładunkowe to odpowiednio 38 m3, 41 
m3, 50 m3.
samochody serii F już w standardzie 
wyposażone są w klimatyzację i bar-
dzo dobrze znany z topowych modeli 
europejskich ciężarówek wygodny 
fotel kierowcy produkcji IsrI z regula-
cją wagi, podłokietników, twardości, 
położenia siedziska i oparcia. samo-
chody Isuzu serii P60 i P75 zostały 

poddane jakże ostatnio popularnej 
kuracji odchudzającej, co uczyniło 
z nich prawdziwych mistrzów wy-
dajności. Podwozie ważące 2490 kg 
ma nośność blisko 5000 kg, a nośność 
techniczną przekracza 6000 kg. nawet 
laik dostrzeże doskonały stosunek 
masy własnej do ładowności.

zabieg ten udało się uzyskać, stosując 
mocną, 3-litrową jednostkę oddającą 
do dyspozycji 150 KM w samochodach 
od 3500 kg do 7500 kg dMC. Moc ta wy-
starcza z nawiązką w zastosowaniach 
komunalnych i dystrybucyjnych. dla 
wszystkich chętnych do sprawdzania, 
że ich Isuzu ma doskonałe przyspie-
szenie nie tylko spod świateł, nadal 
pozostaje dostępna wersja z silnikiem 
o mocy 191 KM w samochodach o 7,5 t 
dMC i 210 KM w większych.

Odwiedź	Salon	

Dbając	
o	kieszeń	klientów,	
proponujemy	
zamrożone	
na	cały	okres	
gwarancji	ceny	
przeglądów	
oraz	wydłużoną	
gwarancję	do	lat	3.

autoryzowany Salon i Serwis iSuzu
ul. Gdańska 27, 05-152 Czosnów
tel.: +48 22 714 10 01
e-mail: salon.isuzu@q-servicetruck.eu
serwis.isuzu@q-servicetruck.eu

części:
czesci.isuzu@q-servicetruck.eu
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Podwozie 
ważące 2490 kg 

ma nośność 
blisko 5000 kg, 

a nośność 
techniczna 
przekracza 

6000 kg. Nawet 
laik dostrzeże 

doskonały 
stosunek masy 

własnej do 
ładowności.

http://www.isuzu.auto.pl/
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SzKolenia

jEdyny taki sErwis 
z nowoczEsnĄ hamowniĄ
w CzOsnOwIe, w POBlIżu CentruM lOGIstYCzneGO Inter Cars sa 
POwstałO CentruM szKOlenIa KOMPetenCjI, BędąCe źródłeM wIedzY 
dla PrOFesjOnalIstów BranżY CIężarOwej.

entrum szkolenia Kom-
petencji Inter Carsskłada 
się z Centrum Kompeten-

cji Przekładni zF, Centrum szkolenio-
wego oraz serwisu Isuzu. w ramach 
swojej działalności wykonuje usługi 
serwisowe, diagnozuje i naprawia 
najtrudniejsze usterki oraz prowadzi 
szkolenia dla mechaników pojazdów 
ciężarowych. 

Centrum Kompetencji Przekładni ZF
w połowie ub. roku spółka Q-service 
truck sp. z o.o., należąca do grupy Inter 
Cars została autoryzowanym przed-
stawicielem zF Friedrichshafen aG 
w zakresie sprzedaży i serwisu skrzyń 
biegów ręcznych i zautomatyzowa-
nych do samochodów ciężarowych. 
dzięki tej współpracy zyskała dostęp 
do najnowocześniejszej technologii 
w dziedzinie skrzyń biegów. Kolejnym 
krokiem było utworzenie serwisu. 
serwis zF Partner cechuje się ory-
ginalnym, najnowocześniejszym 
wyposażeniem narzędziowym, umoż-
liwiającym kompleksową naprawę 
skrzyń biegów. Ma on podołać najcięż-
szym i najbardziej skomplikowanym 
usterkom. docelowo naprawy mają 

być one dokonywane w miarę moż-
liwości w systemie jednodniowym. 
w serwisie w Czosnowie znajdzie się 
także hamownia, czyli tzw. stanowisko 
próbne skrzyń biegów po naprawie. 
- hamownia jest dla nas bardzo 
ważna, ponieważ jest dowodem na 
to, że podchodzimy profesjonalnie do 
napraw skrzyń biegów. zgodnie ze 
standardami firmy zF, nie powinno się 
oddawać przekładni  po naprawie, bez 
ich przetestowania. wiemy, że serwisy 
dokonują napraw skrzyń, ale nie mają 
możliwości ich sprawdzenia. Będzie-
my jedynym serwisem w Polsce, który 
posiada tak nowoczesną hamownię 
– mówi adam Fąk, manager serwisu 
Q-service truck zF services Partner 
w Czosnowie. 
w serwisie znajdują się stanowiska 
do naprawy skrzyń biegów, specjali-
styczne narzędzia zF, dzięki którym 
naprawa przebiega sprawniej, suwnica, 
komputer diagnostyczny oraz myjnia 
chemiczno – parowa pozwalająca na 
umycie komponentów skrzyni przed 
naprawą. wszystkie usługi odbywają 
się zgodnie z rygorystycznymi wy-
tycznymi zF.
zaplecze serwisu pozwoli na klasyfi-

kacje skrzyń biegów pod względem 
ich usterki. skala trudności naprawy 
będzie trzystopniowa: podstawowa 
(niewymagająca rozebrania skrzyni), 
bardziej skomplikowana, wymagająca 
rozłożenia skrzyni i zdiagnozowania 
usterki. tu klasyfikowane będą głów-
nie skrzynie manualne i zautomatyzo-
wane. trzeci poziom będzie dotyczył 
najbardziej skomplikowanych napraw, 
często elektrycznych i elektronicznych 
i to właśnie one mają być realizowane 
w serwisie zF Partner. w praktyce bę-
dzie to oznaczało szeroką współpracę 
z siecią serwisów Q-service truck oraz 
innych autoryzowanych serwisów 
takich marek pojazdów jak daF, Man, 
IVeCO,  gdzie skrzynie zF montowane 
są na pierwszy montaż. 
za powodzeniem serwisu zF przema-
wia też dystrybutor części zF – sieć 
Inter Cars, która jest w stanie zapewnić 
pełen wachlarz oryginalnych części 
zamiennych producenta. 
Oficjalne otwarcie serwisu zaplanowa-
no na III kwartał 2015 roku. 

Centrum Szkoleniowe Inter Cars SA
Centrum szkoleniowe zainauguro-
wało swoją działalność w pierwszych 

C Serwis ZF 
podoła różnym, 

ciężkim za-
daniom. Jego 
unikatowość 

będzie polegała 
na dążeniu 

do jednodnio-
wej naprawy 
skrzyni bie-

gów, posiada-
niu hamowani, 

dostępie do 
specjalistycz-

nej wiedzy, 
wsparcia 

technicznego 
fabryki skrzyń 

biegów i in-
nych autoryzo-
wanych serwi-

sów ZF. 



SYMBOL 
SZKOLENIA

TEMAT DATA MIEJSCE CZAS 
TRWANIA

K-1 Klimatyzacje w pojazdach 
ciężarowych na przykła-
dzie BEHR

07.05.2015 ZTE RADOM SPÓŁKA ZO.O. 
ul. Toruńska 7

1 dzień

A-1 Oczyszczenie spalin 
(Ad-Blue)

13-14.05.2015 Warsztat AT-Serwis,
Uchorowo 47 

2 dni

SK-04 Zautomatyzowane skrzy-
nie biegów

13-15.05.2015 Centrum Szkoleniowe 
Inter Cars w Czosnowie,
ul. Gdańska 27

3 dni

K-1 Klimatyzacje w pojazdach 
ciężarowych na przykła-
dzie BEHR

19.05.2015 PKS Wieluń,
ul. Traugutta 53

1 dzień

A-1 Oczyszczenie spalin 
(Ad-Blue)

21-22.05.2015 Centrum Szkoleniowe 
Inter Cars w Czosnowie,
ul. Gdańska 27

2 dni

P-1 Podstawy pneumatycz-
nych układów hamulco-
wych

10-11.06.2015 Białystok - dokładne 
miejsce szkolenia podamy 
w późniejszym terminie

2 dni

A-1 Oczyszczenie spalin 
(Ad-Blue)

16-17.06.2015 Auto Matunin Jelcz-Lasko-
wice, ul. Wrocławska 23

2 dni
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dniach kwietnia br. na pierwszy ogień 
poszły szkolenia ciężarowe poruszają-
ce temat skrzyń biegów.
- zakres pierwszego szkolenia ciężaro-
wego dotyczył skrzyń biegów ecosplit 
trzeciej generacji, które są najbardziej 
popularne. Część teoretyczna trwała 
jeden dzień, a praktyczna dwa dni. 
szkolenie obejmowało demontaż 
skrzyni biegów, analizę elementów, 
pomiary, analizę najczęściej wystę-
pujących usterek. Ostatniego dnia 
nastąpił montaż i regulacje, które są 
wymagane, podczas montażu skrzyni 
biegów – mówi wojciech Gałczyński, 
szkoleniowiec Inter Cars sa. 
Centrum szkoleniowe posiada 
przestronną salę konferencyjną, ale 
szczególnie warsztat robi wielkie 
wrażenie. jest w stanie przyjąć ciągnik 
razem z naczepą, a nawet przegubowy 
autobus. stanowiska wyposażone są 
w najnowocześniejszy sprzęt warszta-
towy, m.in. podnośniki, testery diagno-
styczne, stacje do klimatyzacji i wiele 
innych. do dyspozycji uczestników 
szkoleń są również samochody szko-
leniowe zarówno 
ciężarowe, jak 
i osobowe.
- to Centrum to 
kamień milowy 
w naszej dzia-
łalności – mówi 

Maciej Bobrowski, kierownik działu 
szkoleń technicznych Inter Cars sa. 
– Obecnie jesteśmy w stanie przepro-
wadzać prawie każdy rodzaj szkoleń. 
Mamy ponad 200 m2 powierzchni sal 
wykładowych, gdzie możemy zorga-
nizować szkolenia teoretyczne. ale to 
tylko przedsmak tego, co jest najważ-
niejsze. Posiadamy też olbrzymi, w peł-
ni wyposażony warsztat, w którym 
możemy przeprowadzać szkolenia 
praktyczne z rynku ciężarowego oraz 
osobowego.
w Centrum będą odbywały się szko-
lenia jedno i kilku dniowe. aktualny 
harmonogram szkoleń znajduje się na 
stronie www.szkolenia.intercars.com.pl.

Silniki Isuzu 
spółka Q-service truck będąc deale-
rem Isuzu zyskała najnowszą wiedzę 
w zakresie silników do samochodów 
ciężarowych. Isuzu jest światowym li-
derem w dziedzinie produkcji średniej 
wielkości silników wysokoprężnych. 
większość produkowanych przez kon-
cern jednostek napędowych spełnia 

z nawiązką normę 
czystości spalin 
eurO-6 lub trIer 
IV. Poznając do-
kładnie ich budowę 
można zapoznać się 
w praktyczny spo-

sób z działaniem osprzętu i aparatury 
paliwowej w tym również szyny Com-
monrail  II generacji, dwustopniowego 
turbo doładowania, turbin zespolonych 
o stałej i zmiennej geometrii łopatek. 
w centrum serwisowo-szkoleniowym 
wykonywane są naprawy główne 
wszelkich silników Isuzu.
serwis również dzieli się wiedzą. 
dotychczas odbyły się dwa szkolenia 
produktowe związane z budową, 
eksploatacją i naprawą samochodów 
Isuzu. skierowane były do autoryzo-
wanych przedstawicieli Isuzu. w tym 
roku również planowane są kolejne 
szkolenia. 
spółkaQ-service truck w ramach roz-
woju Centrum Kompetencji uzyskała 
autoryzację wielu dostawców. Posiada 
umowę z ssangYong Motors Polska, 
która dotyczy obsługi, napraw gwa-
rancyjnych i pogwarancyjnych oraz 
zaopatrzenia w części zamienne do 
samochodów ssangYong. stała się też 
dealerem agregatów i autoryzowanym 
partnerem, serwisującym urządzenia 
klimatyzacyjne safkar. zyskała rów-
nież autoryzację sprzedażowo – serwi-
sową systemów ogrzewania i klimaty-
zacji firmy eberspaecher. jest również 
dealerem wind załadunkowych do 
samochodów dostawczych Bär Cargo-

SzKolenia

Więcej	informacji	na
www.isuzu.auto.pl

Aktualny	harmonogram	szkoleń	znajduje	się	na	stronie	
www.szkolenia.intercars.com.pl

Najbliższe ter-
miny szkoleń
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Inter Cars posiada dwie ciężarówki Freight 
liner Coronado, które biorą udział w projek-
cie bezpłatnych szkoleń technicznych show 
Car. Czarny show Car wyruszył w drogę 
w połowie lutego, a srebrny pojazd w pierw-
szych dniach marca. 
na przełomie roku samochody przygoto-
wywały się do ciężkiej pracy pod okiem 
specjalistów Feber sp. z o.o. z sieradza. 
Przeszły tam szczegółowy przegląd tech-
niczny, obejmujący m.in. układ hamulcowy, 
wymianę filtrów i oleju oraz opon. Przegląd 
przeszły również naczepy szkoleniowe. 

Truck Day
nowością tegorocznej edycji bezpłatnych 
szkoleń technicznych show Car jest truck 
day, poświęcony wyłącznie rynkowi cięża-
rowemu. jest on dedykowany profesjonali-
stom z branży ciężarowej. Głównymi punk-
tami spotkania są sprzęgła, silniki, pneu-
matyka oraz promocje organizowane przez 
Inter Cars. Bloki tematyczne przygotowali 
również Grupa zF i Mann hummel – główni 
partnerzy truck day w tym roku. szkolenia 
prowadzone są przez Grzegorza siweckiego, 
doświadczonego trenera szkoleń technicz-
nych Inter Cars, we współpracy z dostaw-
cami. uczestnicy truck day poznają także 
pełną ofertę Inter Cars skierowaną do rynku 
ciężarowego. z myślą o nich przygotowano 
też wystawę wyposażenia warsztatowego. 

Czarny Show Car
Czarny show Car, w którym realizowane 
są bezpłatne szkolenia z firmą Bosch, od-

show car zaPrasza 
na truck day
CIężarówKI shOw Car rOzPOCzęłY KOlejne sesje szKOlenIOwe. 
nOwOśCIą jest truCK daY, CzYlI dzIeń POśwIęCOnY 
wYłąCznIe rYnKOwI CIężarOweMu. 

wiedził już Białystok (17-20 lutego), suwałki 
(24-27 luty), ełk (3–6 marca) oraz warszawę 
(10 – 13 marca).
sesja szkoleniowa w każdym z miejsc 
trwała cztery dni, od wtorku do piątku. 
Obejmowała tematy napraw nowoczesnych 
układów hamulcowych, diagnostyki sa-
mochodowej oraz czujników i elementów 
wykonawczych w benzynowych układach 
wtryskowych firmy Bosch. uczestnicy 
szkolenia poznali także możliwości nowego 
rozwiązania informatycznego, jakim jest 
IC Katalog Online. nowością w tegorocznej 
edycji show Car jest szkolenie produktowo-
-techniczne dotyczące układu wtryskowego 
Commonrail, realizowane przez firmę 
lauber. Podczas szkolenia poruszone są za-
gadnienia dotyczące m.in. procesu produk-
cyjnego, narzędzi i urządzeń wykorzysty-
wanych w technologii regeneracji, kontroli 
jakości, regeneracji i procedury reklamacyj-
nej produktów regenerowanych BdC. 

Srebrny Show Car
srebrna ciężarówka wyruszyła w trasę 
w połowie marca, odwiedzając Mysłowice 
(9-13.03), jelenią Górę (16-20.03) i  Bełchatów 
(23-27.03). w kwietniu pojawi się w radomiu, 
Puławach i rawiczu. Podobnie jak w ciągu 
ostatnich lat, odbywają się w niej szkolenia 
we współpracy z wieloma dostawcami 
części. w tym roku partnerami programu 
zostali: BOsCh, ate, COntIteCh, del-
PhI, elrInG, FeBI, swaG, wahler, ntn 
snr, nrF, lauBer, zF (cała grupa), Inter 
Cars Instalacje samochodowe, Inter Cars 

samochodowe systemy wtryskowe oraz 
nIssens. 
Podczas szkoleń nie brakuje także tematów 
dotyczącej projektów i działań prowadzo-
nych przez Inter Cars sa. 

Najbliższe szkolenia w Show Car odbędą się 
Toruniu (11-15.05), Przeźmierowie (18-22.05)
Jastrzębie Zdrój (15-19.06), 
Nowym Sączu (22-26.06),
Elblągu (6-10.07), Częstochowie (21-24.07).

Terminarz szkoleń Show Car 
dostępny jest na stronie 
www.showcar.intercars.com.pl

Grzegorz Siwecki, trener Inter Cars prowa-
dzi szkolenia podczas Truck Day. 
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dzanych przestrzeni są zwykle dosyć 
małe i sterowanie takimi układami 
nie jest skomplikowane. układy stoso-
wane w autobusach w zależności od 
konfiguracji i potrzeb mogą zawierać 
od 1 do nawet 16 kg czynnika chłodni-
czego. systemy autobusowe mogą być 
jedno- lub wieloobwodowe. 
większość autobusów miejskich 
i podmiejskich wyposażonych w kli-
matyzację posiada sterowanie atC-
-Can (automatic temperature Con-
trol- Controller area network) firmy 
waBCO (rys.1). natomiast niewielka 
tylko część autokarów turystycznych 
korzysta z tego układu. autobusy 
pod względem wyposażenia w kli-
matyzację można podzielić na trzy 
grupy. Pierwsze nie posiadają układu 
schładzania powietrza w ogóle, ale 
muszą one mieć system wentylacji 
i ogrzewania. wówczas do sterowania 
takim układem wystarczy panel ste-
rujący (rys. 2), który wyposażony jest 
w sterownik. Przy pomocy tego panelu 
można osobno zarządzać temperaturą 
i wentylacją przestrzeni pasażerskiej 
i pomieszczenia kierowcy. układ taki 
nie zawiera kompresora klimatyzacji 
i obwodu z czynnikiem chłodniczym. 
do prawidłowego funkcjonowania 
tego systemu niezbędny jest szereg 
czujników temperatury. Mierzą one 
temperaturę wewnętrzną, zewnętrz-
ną, wydmuchu i płynu chłodzącego. 
na podstawie informacji uzyskanych 
z tych elementów i ustawień sterow-
nika uruchamiane są elektrozawory 
płynu chłodzącego, wentylatory 
nadmuchu i klapy obejściowe powie-
trza. Panel obsługi steruje wentylacją 
i ogrzewaniem osobno przestrzenią 
pasażerską i pomieszczeniem kierow-

Od kilku lat klimaty-
zacja w samochodach 
nie jest traktowana 
jako dobro luksusowe, 

ale jako standard. statystyki mówią 
o ciągle zwiększającej się liczbie no-
wych samochodów wyposażonych 
w system regulujący temperaturę. jest 
to układ bardzo przydatny w samo-
chodach osobowych. 
zwiększa on komfort jazdy i przez to 
również poprawia bezpieczeństwo. 
Mniej zmęczeni kierowcy, to mniej 
wypadków na drodze. w autobusach 
układy klimatyzacji są jeszcze bardziej 
potrzebne. Gdyby przeliczyć objętość 
wnętrza pojazdu na osobę jadącą w sa-
mochodzie osobowym i autobusie, to 
bez wątpienia autobus daje znacznie 
mniej przestrzeni. należy pamiętać, 
że każdy człowiek emituje dosyć dużą 
ilość ciepła. wiele osób upchniętych 
w ciasnym pomieszczeniu jest w sta-
nie dosyć szybko takie pomieszczenie 
ogrzać do niekomfortowej tempera-
tury. warto przypomnieć, że oprócz 
ciepła wydalamy również wodę, pocąc 

się i oddychając, a duża wilgotność 
powietrza powoduje inne, najczęściej 
niekorzystne odczuwanie tempera-
tury otoczenia. Kolejnym elementem 
jest zużywanie tlenu z powietrza. 
w związku z tym układ klimatyzacji, 
wentylacji i ogrzewania w autobusie 
jest bardzo istotnym elementem. żeby 
te układy działały prawidłowo przez 
lata, należy o nie zadbać. 
Klimatyzacja nie produkuje „chłodu”, 
układ ten powoduje odebranie energii 
cieplnej z wnętrza i oddanie jej na ze-
wnątrz. Procesy fizyczne wywołujące 
ten efekt w zasadzie nie różnią się od 
tych zachodzących w samochodach 
osobowych i ciężarowych. różnią 
się natomiast znacznie elementy 
stosowane w tych pojazdach. Budowa 
i działanie klimatyzacji w pojazdach 
osobowych i ciężarowych są bardzo 
zbliżone. Ilości czynnika w ukła-
dach również znacznie się nie różni. 
w przeciętnych pojazdach tego typu, 
ilość czynnika waha się od 0,6 do 1,3 
kg. zwykle jest to jeden zamknięty ob-
wód zawierający gaz. Objętości schła-

kLimatyzacja 
w autoBusach 
na PrzykładziE 
atc can waBco

show car zaPrasza 
na truck day

szKOlenIe K-2 AUTOR:	andrzej andraKa

Przykład 
struktury szyn 
danych CAN 
i sterowników 
w autobusie 
(źródło WAB-
CO)

 Na szkole-
niu K-2 można 

poznać budowę 
i zasadę dzia-

łania układów 
klimatyzacji 

autobusowych. 
Omawiane są 

również proce-
dury konser-

wacji, diagnozy 
i naprawy ta-

kich systemów.

O Kompresor 
klimatyzacji 
stosowany 
w autobusach 
w pełni klima-
tyzowanych

SzKolenia
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cy. zatem niezbędne są dwa zestawy 
czujników i elementów wykonaw-
czych. autobusy przegubowe niewy-
posażone w klimatyzację do sterowa-
nia wyżej wymienionymi procesami 
potrzebują dodatkowego sterownika 
zwanego podstacją (fot. 3). sterownik 
ten obsługuje trzecią przestrzeń pa-
sażerską w tylnej części autobusu. do 
podstacji podłączone są kolejne czuj-
niki i elementy wykonawcze. zebrane 
informacje podstacja przesyła poprzez 
Can do panelu obsługi, gdzie są prze-
twarzane. Gotowe informacje na temat 
sterowania zaworami są przesyłane 
poprzez Can do podstacji, która jest 
odpowiedzialna za prawidłowe wyko-
nanie „poleceń”. atC Can ma budowę 
modułową. Część informacji panel 
obsługi może również otrzymywać za 
pośrednictwem szyny danych Can ze 
sterowników układu napędowego lub 
nadwozia.
autobusy w drugiej konfiguracji mogą 
posiadać tylko klimatyzowane po-
mieszczenie kierowcy, a przestrzeń 
pasażerska jest pozbawiona chło-
dzenia. w takiej sytuacji w autobusie 
dwuosiowym również wystarczy pa-
nel obsługi. Może on współpracować 
z kompresorem klimatyzacji napędza-
nym silnikiem elektrycznym. takie 
klimatyzatory najczęściej są urządze-
niami kompaktowymi i montowane 
są na dachu. składają się z silnika 
elektrycznego, kompresora, skrapla-
cza, osuszacza i często sterowania 
(rys. 4). wówczas czynnik jest spręża-
ny, skraplany i osuszany w urządzeniu 
na dachu, po czym dostarczany jest 
do elementu zwanego frontboxem, 
umieszczonym pod pomieszczeniem 
kierowcy. tam znajduje się zawór 

rozprężny, parownik, wentylator 
nawiewów i klapy obejściowe powie-
trza. Przy tym rozwiązaniu zwykle 
zastosowany jest mały kompresor 
klimatyzacji taki jak w samochodach 

osobowych lub ciężarówkach. Ilość 
czynnika chłodniczego również jest 
niewielka, zwykle do 1,5 kg. w autobu-
sach przegubowych z klimatyzowa-
nym tylko pomieszczeniem kierowcy, 
tak jak w poprzednim rozwiązaniu, do 
sterowania wystarczy panel obsługi 
i jedna podstacja. 
Ostatnim rozwiązaniem jest w pełni 
klimatyzowany autobus. wówczas 
zwykle zastosowany jest duży kom-
presor klimatyzacji (fot.5), napędzany 
od silnika pojazdu. w tym rozwiąza-
niu w pojazdach dwuosiowych musi 
być zastosowany panel obsługi i co 
najmniej jedna podstacja. w autobu-
sach przegubowych wymagane są co 
najmniej dwie podstacje. w bardziej 
rozbudowanych układach podstacji 
może być nawet siedem. wówczas 
osobno mogą być sterowane poszcze-
gólne obszary autobusu, np. dolna 
i górna lub lewa i prawa. O liczbie 
sterowników decyduje konstruk-
tor pojazdu. do każdego autobusu 
dobierana jest odpowiednia wersja 
oprogramowania. Podczas wymiany 
panelu obsługi wymagane jest progra-
mowanie.

na szkoleniu K-2 przedstawiana jest 
zasada działania układu, sposoby 
diagnozy i naprawy układu. dodat-
kowo omawiane są parametry pracy 
poszczególnych elementów, takich jak 
czujniki, i elementy wykonawcze oraz 
schematy elektryczne i hydrauliczne. 
na zajęciach praktycznych przepro-
wadzana jest diagnostyka układu 
klimatyzacji przy pomocy testera 
diagnostycznego, manometrów i ter-
mometrów. na pojeździe są również 
pokazywane poszczególne elementy 
układu. szkolenie trwa dwa dni, jeżeli 
jest wykonywana pełna konserwacja 
układu. Istnieje możliwość skrócenia 
szkolenia do jednego dnia, jeśli pre-
zentowane są wszystkie czynności 
związane z obsługą, ale układ nie jest 
osuszany. Proces osuszania układu 
trwa kilka godzin. 

Panel obsługi 
klimatyzacji 
ATC-CAN 
WABCO

Przykład 
klimatyzatora 
dachowego 
(źródło WWW.
jmn40.eu)

Podstacja 
klimatyzacji 
(sterownik)

Pytania kontrolne:

1. na czym polega konserwacja 
układu klimatyzacji?

2. Czy w autobusach i samochodach 
ciężarowych stosowane są takie 
same oleje w układach klimaty-
zacji?

3. Czy należy wymieniać olej 
w kompresorze klimatyzacji? 
jeżeli tak, to w jaki sposób?

4. jakie ciśnienia powinny być 
w układzie chłodniczym?

5. jak sprawdzić skuteczność dzia-
łania klimatyzacji?

treść szkolenia K-2
1. zasady bezpieczeństwa podczas 

wykonywania napraw i konser-
wacji układów klimatyzacji.

2. właściwości olejów do klimatyza-
cji oraz czynników chłodniczych 
r12 i r134a .

3. Podstawy budowy i zasady dzia-
łania układu chłodniczego klima-
tyzacji.

4. Budowa i zasada działania po-
szczególnych elementów składo-
wych klimatyzacji, ogrzewania 
i wentylacji (kompresor, zawór 
rozprężny, osuszacz, skraplacz, 
parownik, nagrzewnica, elektro-
zawory, itp.). 

5. Obieg czynnika chłodniczego 
i płynu chłodzącego.

6.  skrócony przegląd systemów 
klimatyzacji w pojazdach cięża-
rowych.

7. Omówienie podstawowych ele-
mentów sterowania klimatyzacją 
na przykładzie klimatyzacji atC 
Can waBCO (termostaty, czuj-
niki, silniki nastawcze, zawory 
wodne, sterowniki, itp.).

8. Omówienie schematów elek-
trycznych na przykładzie klima-
tyzacji atC Can waBCO.

9. Omówienie najczęściej pojawiają-
cych się uszkodzeń.

10. zajęcia praktyczne:
a. lokalizacja poszczególnych ele-

mentów w pojeździe,
b. konserwacja układu klimatyzacji 

(odzyskanie czynnika chłodni-
czego, osuszanie układu, spraw-
dzenie szczelności, napełnienie),

c. diagnostyka komputerowa 
i z użyciem innych narzędzi,

d. sprawdzenie skuteczności dzia-
łania układu.

Czas trwania: 2 dni z możliwością 
skrócenia do 1 dnia

Na zaję-
ciach prak-

tycznych prze-
prowadzana 
jest diagno-

styka układu 
klimatyzacji 
przy pomocy 

testera dia-
gnostycznego, 

manometrów 
i termometrów.

SzKolenia
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sPrawdź LEasing z intEr cars

O szczegóły oferty leasingowej możesz także zapytać swojego opiekuna z Inter Cars SA. Pomoże Ci on na każdym etapie dokonywania formalno-
ści związanej z pozyskaniem sprzętu. Możesz także wysłać pytanie mailem na adres: ic.leasing@intercars.eu,  a wówczas specjalista ds. leasin-
gu Inter Cars skontaktuje się z Tobą.
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doładowanie silnika 
polega na podawaniu 
do cylindra powietrza 

pod ciśnieniem wyższym od at-
mosferycznego. dzięki temu moż-
na go wtłoczyć do cylindra więcej, 
niż jest w stanie zassać sam tłok. 
jeśli do cylindra wtłoczymy więk-
szą ilość powietrza, można wtry-
snąć odpowiednio większą dawkę 
paliwa, co powoduje podniesienie 
mocy i momentu obrotowego 
jednostki napędowej. 
doładowanie silnika spalinowego 
okazało się stosunkowo niedro-
gim antidotum na jego wady, np. 
niską sprawność. Bez istotnego 

zwiększania masy i, co ważne - 
pojemności skokowej, jednostki 
napędowej, dzięki doładowaniu 
można łatwo podnieść moment 
obrotowy i poprawić jego przebieg, 
szczególnie w niskim zakresie 
obrotów. w porównaniu z silni-
kiem wolnossącym wzrasta rów-
nież moc przy porównywalnych 
obrotach. Pozornie wydaje się, że 
zużycie paliwa silnika dołado-
wanego powinno być większe, co 
wynika z większej ilości spalane-
go paliwa. zużycie paliwa jednak 
nie wzrasta, gdyż porównywane 
z silnikiem wolnossącym para-
metry uzyskuje się przy niższych 
obrotach. Im niższe obroty, tym 
niższe straty tarcia i napędu.   

Jak działa doładowanie?
wzrost momentu obrotowego 
silnika, na czym nam obecnie 
najbardziej zależy, uzyskuje się 
przez podwyższenie ciśnienia 
doładowania i zmniejszenie 
stopnia sprężania. zmniejszenie 
stopnia sprężania to nowy trend 
w konstrukcji silników z zapło-
nem samoczynnym. Przypomnij-
my, stopień sprężania to liczba 
określająca ilokrotnie chwilowa 
objętość przestrzeni roboczej 
cylindra maleje podczas spręża-
nia wypełniającego ją powietrza. 
w zależności od potrzeb można 
zmieniać tzw. współczynnik 
napełnienia cylindra silnika i to 
w dość szerokich granicach – od 
0,85 do 3,0.  współczynnik ten 
określa rzeczywiste napełnienie 
cylindra powietrzem w stosunku 
do teoretycznego napełnienia 
wynikającego z objętości skoko-
wej cylindra. 

silnik można doładować róż-
nymi typami sprężarek:
- mechaniczną, np. rootsa, która 

jest napędzana od wału korbo-
wego silnika,

- turbosprężarką, która jest na-
pędzana energią spalin.

teoretycznie rozróżnia się jeszcze 
tzw. doładowanie dynamiczne 
wykorzystujące efekt pulsowania 
powietrza w kanale dolotowym. 
we współczesnych, doładowanych 
silnikach z zapłonem samoczyn-
nym doładowanie dynamiczne 
praktycznie nie istnieje, gdyż 
wymaga długiego kolektora do-
lotowego. Obecnie dąży się do 
tego, by kolektor dolotowy był jak 
najkrótszy, ze względu na recyr-
kulację spalin. we współczesnych 
silnikach wykorzystuje się jedy-

Wlot powietrza 
atmosferycznego

Wylot sprężonego 
powietrza

Wylot 
spalin

4
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Budowa turbosprężarki. Oznaczenia: 1- wirnik sprężarki, 2- wał, 3- wirnik turbiny, 4- dopływ oleju
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Dołado-
wanie silnika 
spalinowego 

okazało się 
stosunkowo 

niedrogim an-
tidotum na jego 
wady, np. niską 

sprawność.

Zmniejsze-
nie stopnia 

sprężania to 
nowy trend 

w konstrukcji 
silników z za-
płonem samo-

czynnym. 

sIlnIK z zaPłOneM saMOCzYnnYM szCzeGólnIe 
dOBrze nadaje sIę dO dOładOwanIa, GdYż 
w jeGO CYlIndraCh sPrężane jest saMO POwIetrze. 
wszYstKIe OBeCnIe PrOduKOwane sIlnIKI POjazdów 
użYtKOwYCh są dOładOwane turBOsPrężarKą.
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Spaliny do turbiny

Spaliny do turbiny 
i układu recyrkulacji

Duży przekrój 
kanału

Mały 
przekrój 
kanału

Wirnik 
turbiny

Spaliny do układu 
recyrkulacji

techniKa

reakcję, stosuje się turbosprężarki 
o małych średnicach wirników, 
co zmniejsza ich bezwładność, ale 
by uzyskać pożądany efekt doła-
dowania, wirniki muszą obracać 
się z wysokimi prędkościami. 
Kilkanaście lat temu wałek turbo-
sprężarki obracał się z prędkością 
50 tys. obr./min, obecnie – 200 tys. 
obr./min, co powoduje problemy 
z chłodzeniem i smarowaniem. 
Kolejnym rozwiązaniem zmniej-
szającym efekt turbodziury jest 
umieszczenie turbosprężarki 
blisko zaworów wylotowych, co 
z kolei powoduje konieczność 
wykonania elementów turbosprę-
żarki z materiałów odpornych na 
wysokie temperatury. 
Mimo prostej zasady działania, 
turbosprężarki stają się coraz 
bardziej skomplikowane.
w zawiązku z koniecznością uzy-
skania wysokiego momentu obro-
towego przez silnik przy niskich 
obrotach wału korbowego współ-
czesne turbosprężarki działają 
skutecznie już przy niewielkiej 
ilości spalin. jednak gdy spalin 
będzie „za dużo”, turbosprężarka 
mogłaby „przeładować” silnik 
i go uszkodzić. dlatego ciśnienie 
doładowania należy regulować, 
co można uzyskać różnymi spo-
sobami.

nie efekt zawirowania powietrza 
w cylindrze w celu lepszego wy-
mieszania z paliwem.  
Obecnie najpopularniejszym 
urządzeniem służącym do doła-
dowania silników stosowanych 
w pojazdach użytkowych jest 
turbosprężarka. 

Rodzaje turbosprężarek
turbosprężarka składa się z wirni-
ka turbiny napędzanego spalina-
mi i turbiny sprężarki, której za-
daniem jest sprężenie powietrza 
doprowadzanego do silnika. Obie 
turbiny osadzone są na wspólnym 
wałku. spaliny przepływają przez 
wirnik turbiny odśrodkowo wpra-
wiają ją w ruch. Powietrze zasy-
sane z kanału dolotowego wpływa 
do wirnika sprężarki i jest odśrod-
kowo przyspieszane na zewnątrz 
i sprężane.
Ilość i temperatura spalin na-
pędzająca wirnik turbiny turbo-
sprężarki jest zmienna i wynika 
ze zmiennych obrotów silnika. 
spalin może być więc „za mało” 
lub „za dużo” w stosunku do po-
trzeb. niska temperatura i mała 
ilość spalin oraz bezwładność 
wirników turbosprężarki opóź-
niają wzrost ciśnienia powietrza, 
co określane jest tzw. efektem 
turbodziury. By uzyskać szybką 

Mimo pro-
stej zasady 

działania, 
turbosprężarki 
stają się coraz 

bardziej skom-
plikowane.

Turbosprężarka o stałej 
geometrii typu twin-
-scroll, w której spaliny są 
doprowadzane do wirnika 
turbiny dwoma kanałami 
o różnej średnicy, stosowa-
na m.in. w 6-cylindrowych 
silnikach Mercedes-Benz 
serii OM 470 i OM 471 
(Actros, Arocs, Antos). 
Cechą charakterystyczną 
tej turbosprężarki jest 
podzielony na dwie części 
wlot spalin i w związku 
z tym nieco zmieniony jest 
kształt wirnika i turbiny. 
Do pierwszego wlotu kie-
rowane są spaliny z trzech 
cylindrów silnika. Do 
drugiego wlotu, o mniej-
szej średnicy, kierowane 
są spaliny z pozostałych 
trzech cylindrów, z których 
jednocześnie pobierane są 
spaliny do układu recyr-
kulacji. fot.	Mercedes-Benz

Downsizing	i	coraz	mocniejszy	trend	do	
zwiększania	mocy	silników	w	samo-
chodach	osobowych	sprawiły,	że	

turbodoładowanie	to	już	nie	tylko	domena	
silników	samochodów	ciężarowych.	Już	
teraz	zastosowanie	silników	turbodoładowa-
nych	w	nowych	samochodach	osobowych	
przekracza	60%.	Ta	zmiana	przekłada	się	
bezpośrednio		na	niegasnący		wzrost	popytu	
na	turbiny	w	IAM.	Inter	Cars	w	swojej	ofercie	
posiada	pełną	gamę	turbin	nowych	jak	
i	regenerowanych,	stosowanych	zarówno	do	
samochodów	ciężarowych,	jak	i	osobowych.	
Trzon	oferty	stanowią	produkty		wytwarzane	
przez	renomowanych	producentów:	Garrett,	
Borg	Warner,	KKK,	Holset	czy	też	Mahle.		Tu	
warto	również	nadmienić,	że	poza	komplet-
nymi	turbinami	nasza	oferta	zawiera	również	
zestawy	naprawcze	turbin.	Ale	to	nie	wszyst-
ko.	Nie	wystarczy	mieć	te	produkty	w	ofercie,	
aby	móc	powiedzieć,	że	jesteśmy	specjalista-
mi	w	tym	segmencie.	Kluczowe	dla	nas	jest,	
aby	wraz	z	produktem,	dostarczyć	do	współ-
pracujących	warsztatów	wiedzę	niezbędną	
do	diagnozowania	przyczyn	usterek	oraz	
technologii		wymiany	turbin.	Jest	to	jeden	
z	wielu	tematów	szkoleń	prowadzonych	przez	
naszych	trenerów		w	programie	ShowCar,	
czyli		mobilnych	salach	szkoleń	corocznie	
odwiedzających	dziesiątki	miast.	Lecz	na	tym	
transfer	wiedzy	się	nie	kończy.	Za	pośrednic-
twem	programu	Młode	Kadry,	stanowiącego	
pomost		pomiędzy	światem	biznesu	i	nauką,	
chcemy,	aby	również	przyszli	adepci	szkół	
mechanicznych	zdobyli	podstawy	wiedzy	na	
temat	budowy	i	eksploatacji	turbin.	Zapew-
niamy	w	tym	zakresie	wyposażenie	placówek	
szkolnych	w	odpowiedni	sprzęt	diagnostycz-
ny	oraz		szkolenia	dla	przyszłej	kadry.	
Nasze	działania	w	sferze	handlowej,	jak	oraz	
transferu	wiedzy	w	coraz	większym	stopniu	
wspierane	są	przez	długoletniego	partnera	
handlowego,	znanego	specjalistę		rynku	
turbin,	firmę	Moto	Remo.

SŁAWOMIR RYBARCZYK
dyrektor handlowy rynku 
ciężarowego Inter Cars SA
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(silnik 4-cylindrowy) lub trzema (silnik 
6-cylindrowy) cylindrami. w ten sposób 
wykorzystano zjawisko tzw. doładowa-
nia pulsacyjnego, gdyż podczas wymia-
ny ładunku poszczególne cylindry nie 
oddziałują na siebie nawzajem. takie 
rozwiązanie powoduje, że praca turbo-
sprężarki jest bardziej płynna.

Turbosprężarka VTG 
– ma regulowany przepływ spalin przez 
turbinę przez zmienne położenie łopatek 
kierownicy. łopatki te umieszczone są 
na ruchomym pierścieniu. ruch obro-
towy pierścienia powoduje zmianę kąta 
położenia łopatek kierownicy. Pierścień 
z łopatkami jest przesuwany za po-
mocą siłownika pneumatycznego lub 
coraz częściej – silnika elektrycznego 
sterowanego elektronicznie (możliwa 
diagnostyka). Przy małych prędkościach 
obrotowych silnika (mało spalin) łopat-
ki kierownicy kierują strumień spalin 
w ten sposób, by zwiększył on swoją 
prędkość. spaliny oddziałują wówczas 
na zewnętrzna część łopatek turbiny 
i działając na dużym promieniu wytwa-
rzają duży moment obrotowy. Przy du-
żych prędkościach obrotowych silnika 
(za dużo spalin) łopatki odsłaniają więk-
szy przekrój przepływu spalin, dzięki 
czemu prędkość przepływu spalin i tym 
samym prędkość turbiny jest mniejsza, 
przy tym samym wydatku spalin.

Turbosprężarka typu VST 
– ma regulowany przepływ spalin przez 
turbinę za pomocą ruchomego pierście-
nia, który przesuwając się poosiowo 
otwiera kanały przepływu spalin na 
wlocie do turbiny. Przy małych prędko-
ściach obrotowych silnika (mało spalin) 
otwarty jest jeden kanał przepływu spa-
lin, co zwiększa prędkość spalin kiero-
wanych do turbiny. Gdy ilość spalin jest 
za duża (wzrastają obroty silnika), pier-
ścień otwiera drugi kanał, powodując 
zmniejszenie prędkości przepływu spa-
lin. we współczesnych rozwiązaniach 
pierścień jest poruszany elektrycznym 
silnikiem krokowym sterowanym przez 
sterownik silnika. zwolennicy tego 
rozwiązania twierdzą, że jest bardziej 
niezawodne niż kierownica w turbosprę-
żarce typu VtG.

Więcej niż jedna
jedna sprężarka, nawet o zmiennej geo-
metrii przepływu spalin, nie wyczerpuje 
korzyści wynikających z doładowania. 
niektórzy producenci pojazdów stosują 
doładowanie dwustopniowe z wykorzy-

siłownik nie jest zasilany prądem ze ste-
rownika silnika i zawór, na którego dzia-
ła sprężyna, jest otwarty. Po doprowa-
dzeniu prądu siłownik łączy się z pompą 
podciśnienia i zawór pokonując opór 
sprężyny zamyka się. Gdy sterowanie 
elektryczne jest uszkodzone, zawór jest 
stale otwarty, co zapobiega uszkodzeniu 
silnika nadmiernym doładowaniem.

Odmianą turbosprężarek o stałej 
geometrii jest turbosprężarka typu twin-
-scroll, w której spaliny są doprowadza-
ne do turbiny dwoma kanałami. Każdy 
z kanałów połączony jest z dwoma 

Turbosprężarka z upustem spalin 
– turbosprężarka o stałej geometrii, 
w której nadmiar spalin jest kierowany 
przez kanał obejściowy regulowany 
zaworem upustowym w celu ominięcia 
wirnika turbiny. Przy małej ilości spalin 
zawór upustowy jest zamknięty i pełny 
wydatek spalin jest kierowany do tur-
biny. zawór upustowy jest najczęściej 
umieszczony w obudowie turbosprę-
żarki.  Gdy spalin jest za dużo, zawór 
jest otwierany elektropneumatycznym 
siłownikiem połączonym z pompą pod-
ciśnienia. w położeniu spoczynkowym 

4 3 2

1

Turbosprężarkę o zmiennej geometrii typu VST stosuje np. Scania. Pierścień (6) przesuwany 
poosiowo silnikiem krokowym reguluje ilość spalin napędzających wirnik turbiny (7). Scania 
twierdzi, że regulacja geometrii przepływu turbosprężarki za pomocą przesuwnego pierścienia 
jest bardziej niezawodna od ruchomych łopatek kierownic. Również silnik krokowy jest bar-
dziej trwały od stosowanych powszechnie siłowników pneumatycznych. Oznaczenia: 1- wlot 
powietrza, 2- wirnik sprężarki, 3- wylot powietrza, 4- czujnik prędkości obrotowej, 5- elektryczny 
silnik krokowy, 6- pierścień przesuwny, 7- wirnik turbiny, 8 - wlot spalin, 9- wylot spalin.

Turbosprężarkę o zmiennej geometrii typu VTG stosuje np. Iveco. W turbosprężarce stoso-
wanej przez Iveco położenie łopatek kierownicy jest ustalane mechanicznie przez silnik 
elektryczny z przekładnią zębatą, co ma zapewnić precyzję działania. Położenie łopatek jest 
ustalane przez sterownik elektroniczny (łopatki mają czujnik położenia). W przypadku awarii 
zespołu silnika elektrycznego, zaczyna działać zespół sprężyny powrotnej ustawiający łopat-
ki w stałym położeniu. Oznaczenia: 1- silnik elektryczny z przekładnią zębatą, 2 - pierścień 
przestawiania łopatek kierownicy, 3 – łopatka kierownicy, 4 – wirnik turbiny.
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Przepływ powietrza
Przepływ spalin

Dwustopniowe doładowanie stosuje MAN 
– dwie turbosprężarki o stałej geometrii 
- mniejsza (1) i większa (2) oraz międzystop-
niowa chłodnica powietrza (3). 

Fo
t.	
M
AN

staniem dwóch turbosprężarek o stałej 
geometrii, ale różnej wielkości i umiesz-
czonych szeregowo. takie rozwiązanie 
umożliwia względnie szybkie uzyskanie 
wymaganego ciśnienia doładowania 
przy zastosowaniu nieskomplikowa-
nych konstrukcyjnie turbosprężarek. 
Pierwsza turbosprężarka stanowi sto-
pień niskiego ciśnienia, a druga - wy-
sokiego ciśnienia. takie rozwiązanie 
opisaliśmy w poprzednim numerze Inter 

turBosPrężarka 
niE musi ByĆ droga 
Inter Cars wzMaCnIa OFertę turBOsPrężareK dO saMOChOdów 
OsOBOwYCh, dOstawCzYCh I CIężarOwYCh. w eFeKCIe 
rOzszerzenIa wsPółPraCY z FIrMą MOtO reMO nasI KlIenCI 
OtrzYMają taKże  wsParCIe teChnICzne I PrOduKtOwe.  
Coraz więcej silników niezależnie od 
liczby cylindrów i pojemności wyposaża 
się w układy doładowania. najpopular-
niejszą jego formą jest zastosowanie 
turbosprężarki, która praktycznie znaj-
duje się w każdym doładowanym silniku. 
stąd na rynku jest coraz większy popyt 
na ten asortyment. w ofercie Inter Cars 
znajdują się wszystkie typy turbosprę-
żarek. wynika to z faktu, że firma Moto 
remo jest generalnym, autoryzowanym 
dystrybutorem w Polsce takich marek 
jak: honeywell (Garret), Borg warner 
(KKK, schwitzer) i Mitsubishi. 
zajmujemy się sprzedażą, naprawą oraz 
diagnostyką turbosprężarek – mówi 
Krzysztof Burzyński właściciel firmy 
Moto remo. - Oferujemy zarówno produk-
ty nowe, jak i regenerowane. w codzien-
nej pracy stosujemy wyłącznie oryginal-

ne części oraz zestawy naprawcze. 
Gwarantujemy profesjonalną 
obsługę i fachowe doradztwo, 
naprawy oraz ekspertyzy 
– dodaje K. Burzyński.
Klienci jak również 
sprzedawcy 
zatrudnieni 
w Inter Cars 
będą mieli 
dostęp do 
nowych szkoleń 
techniczno-
-produktowych 
oraz wyłącznie 
technicznych w zakresie 
turbodoładowania silników spalinowych 
stosowanych w pojazdach użytko-
wych, maszynach rolniczych i budow-
lanych. szkolenia techniczno-pro-

duktowe już odbywają w ramach show 
Car, a szkolenia wyłącznie techniczne 
zaproponujemy Państwu już w II połowie 
kwietnia. więcej informacji na 
www.szkolenia.intercars.com.pl

techniKa

trucka 4/2014 w tekście o nowym silniku 
Man-a.
Ponieważ powietrze podczas sprężania 
rozgrzewa się i zwiększa swoją objętość, 
zmniejsza się stopień napełnienia cylin-
dra powietrzem. dlatego powszechnie 
stosuje się chłodnice powietrza umiesz-
czone za turbosprężarką lub między 
turbosprężarkami w doładowaniu dwu-
stopniowym. schłodzenie powietrza 
powoduje niższe temperatury podczas 

Dowiedz się więcej na:
www.motoremo.pl

suwu sprężania, co przekłada się na 
mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję 
cząstek stałych. 
jak można unowocześnić turbosprężar-
kę? dodatkowym silnikiem elektrycz-
nym napędzającym wirnik sprężarki, 
który zwiększy jej prędkość obrotową, 
jeśli spalin będzie „za mało”. rozwiąza-
nie to jest jeszcze w fazie prób.

Turbosprężarka z upustem spalin. Oznaczenia: 1- wirnik sprężarki, 2 – 
wirnik turbiny, 3 – zawór upustowy, 4 – siłownik zaworu upustowego, 
5 – nastawnik ciśnienia, 6 – pompa podciśnienia.
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urbosprężarkę wy-
nalazł i opatentował 
w 1905 r. szwajcar al-

fred Büchi. Postanowił wykorzy-
stać energię zawartą w spalinach, 
która przepadała bezpowrotnie. 
Początkowo turbosprężarkę 
stosowano w silnikach statków 
i samolotów, jednak prawdziwą 
karierę zrobiła w II połowie XX 
wieku w przemyśle motory-
zacyjnym.
już w początkach minio-
nego stulecia kon-
struktorzy silników 
spalinowych starali 
się wykorzystać 
dobrodziejstwa do-
ładowania. w latach 
20.i 30. XX w. pojawiły 
się bardzo oryginalne 
konstrukcje silników, 
przeważnie 2-su-
wych, ze sprężarką 
tłokową napędzaną od 
wału korbowego silni-
ka. w tamtych czasach 
turbosprężarka nie była 
wykorzystywana ze wzglę-
du na trudności techniczne w jej 

zastosowaniu. Chociaż zasada 
pracy turbosprężarki jest dzie-
cinnie prosta, nie umiano sobie 
poradzić ze smarowaniem łożysk 
i odprowadzaniem ciepła. By uzy-
skać wysoki stopień doładowania, 
starano się zwiększyć obroty 
turbiny. wirnik turbiny i wirnik 
sprężarki umieszczono na dwóch 

różnych wałkach, między 
którymi znajdowała się 

przekładnia zębata. 
rozwiązanie to oka-

zało się 

nie-

praktyczne i kosztowne. dlatego 
w późniejszych rozwiązaniach 
oba wirniki umieszczono na jed-
nym wałku. By uniknąć proble-
mów z zawodną turbosprężarką, 
w silnikach do aut osobowych 
z powodzeniem stosowano sprę-
żarki mechaniczne. 
jednak alfred Büchi nie dawał za 
wygraną i niestrudzenie pracował 
nad udoskonaleniem swojego 
wynalazku. w 1925 r. zaprezento-
wał silnik doładowany działającą 
turbosprężarką. 
silnik z zapłonem samoczynnym 
znakomicie nadaje się do dołado-
wania, gdyż w cylindrze sprężane 
jest tylko powietrze. turbosprę-
żarkę z powodzeniem stosowano 
w silnikach diesla - stacjonarnych 
i okrętowych, w których miejsca 
było wystarczająco dużo, by umie-
ścić sporych rozmiarów maszynę. 
Była ona też chętnie stosowana 
w tłokowych silnikach lotniczych, 
dzięki czemu rozwiązano pro-
blem rozrzedzonego powietrza na 
znacznych wysokościach (jun-
kers). Prekursorem stosowania 
turbosprężarki w silnikach cię-
żarówek była szwajcarska firma 
saurer, która w 1938 r. rozpoczęła 
produkcję doładowanych silników 
diesla. 
Po wojnie coraz chętniej wyko-
rzystywano zalety doładowania 
w silnikach pojazdów użytko-
wych. w 1952 r. firma saurer po-
kazała doładowany mechaniczną 
sprężarką śrubową silnik do cię-
żarówki. Opracowanie w latach 50. 
przez Kurta Beirera turbosprężar-
ki o kompaktowych wymiarach 
okazało się rozwiązaniem przeło-
mowym, które ostatecznie prze-
konało producentów pojazdów do 
turbosprężarki. 
w 1954 r. kompaktową turbosprę-

110 Lat 
turBosPrężarki
POMYsłOwOść PrzedwOjennYCh InżYnIerów w dOładOwanIu sIlnIKa 
BYła daleKO BardzIej rOzwInIęta nIż OBeCnIe. wIdOCznIe jedlI 
zdrOwą żYwnOść I nIe OGlądalI telewIzjI.

TEKST:	rySzard polit

6-cylindrowy 
silnik Sca-
nia-Vabis D 
815 z 1954 r. 
z wtryskiem 
bezpośrednim 
i turbosprę-
żarką z po-
jemności 11 l 
uzyskiwał moc 
maksymalną 
205 KM. 
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Prekurso-
rem stosowania 
turbosprężarki 

w silnikach 
ciężarówek była 

szwajcarska 
firma Saurer, 
która w 1938 
r. rozpoczęła 

produkcję doła-
dowanych silni-

ków Diesla. 

Doładowany 
turbosprężarką 
silnik OM 352 
A Mercedesa-
-Benza z 1966 
r. z pojemności 
5,7 l uzyskiwał 
moc maks. 150 
KM, a później 
170 KM. Fot.	Mercedes-Benz

techniKa
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żarkę w silnikach diesla z wtry-
skiem bezpośrednim wprowadziło 
do produkcji Volvo, uzyskując 
wzrost mocy maksymalnej z 150 
do 185 KM przy zwiększeniu masy 
jednostki napędowej o zaledwie 
25 kg. swoje silniki z wtryskiem 
bezpośrednim i turbosprężar-
ką wprowadziły także w 1954 
r. scania-Vabis i Cummins. Co 
prawda wcześniej, w 1951 r., Man 
pokazał na wystawie we Frank-
furcie pierwszy niemiecki silnik 
diesla z turbosprężarką, który 
z pojemności 8,72 l w wersji wol-
nossącej uzyskiwał moc 130 KM, 
a z doładowaniem - 175 KM. ale 
był to jedynie prototyp. Man roz-
począł seryjną produkcję silników 

z turbosprężarką dopiero w latach 
60. w rodzinie silników hM (po-
jemność 9,7 l). Mercedes-Benz 
zastosował turbosprężarkę w 1964 
r. w swoim silniku z wtryskiem 
bezpośrednim OM 352, który z po-
jemności 5,7 l uzyskiwał moc 150 
KM. 
w latach 50-60. dzięki turbodo-
ładowaniu w dość łatwy sposób 
uzyskiwano wzrost mocy silnika 
bez potrzeby zwiększania jego 
pojemności skokowej. ale wów-
czas jeszcze nikt tego nie nazywał 
downsizingiem. 

Kryzys paliwowy
Po pierwszym kryzysie paliwo-
wym w 1973 r. turbosprężarka 
stała się niemal wyposażeniem 
obowiązkowym. jednak jej rola 
uległa zmianie – teraz miała przy-
czynić się do zmniejszenia zuży-
cia paliwa, co przypieczętowały 
normy emisji spalin wprowadzane 
w latach 80. uzyskano to w spryt-
ny sposób, zwiększając ciśnienie 

doładowania przy jednoczesnym 
zmniejszeniu stopnia sprężania 
w silniku. w efekcie zwiększył się 
moment obrotowy silnika osiąga-
ny przy niższych obrotach, spadło 
więc zużycie paliwa. 
Pod koniec lat 70. zaczęto sto-
sować chłodnice powietrza 
doładowania, co jeszcze zwięk-
szyło efekt doładowania silnika. 
Konstruktorzy starali się wyeli-
minować opóźnienie w działaniu 
doładowania określane jako efekt 
tzw. turbodziury. Pod koniec XX 
wieku wprowadzono turbosprę-
żarki z tzw. zmienną geometrią 
przepływu spalin i turbosprężarki 
asymetryczne, które konkurowały 
z dwoma turbosprężarkami o sta-
łej geometrii. 
Obecnie każdy silnik diesla ma 
wtrysk bezpośredni i jest doła-
dowany turbosprężarką. Pomysł 
alfreda Büchi pokonał sprężarki 
mechaniczne, które w silnikach 
ciężarówek nie są stosowane. 

Opracowa-
nie w latach 50. 
przez Kurta Be-
irera turbosprę-

żarki o kom-
paktowych 
wymiarach 
okazało się 

rozwiązaniem 
przełomowym.

Pod koniec 
lat 70. zaczę-

to stosować 
chłodnice 

powietrza do-
ładowania, co 

jeszcze zwięk-
szyło efekt 

doładowania 
silnika. 
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Produkowany w latach 30. XX wieku 
2-suwowy silnik Diesla (z zaworem 
wylotowym) amerykańskiej firmy 
GMC doładowany sprężarką Rootsa. 
W tamtym czasie turbosprężarka nie 
była jeszcze stosowana. 

Kilka po-
mysłów na 
doładowanie 
silnika z lat 
30. ubiegłego 
wieku:
A – sprężarka 
tłokowa napę-
dzana od wału 
korbowego 
silnika
B - 2-cylin-
drowy silnik 
doładowany 
pojedynczą 
sprężarką 
tłokową, która 
wtłacza powie-
trze do lewego, 
a następnie 
prawego cy-
lindra
C – 2-cylin-
drowy silnik 
z dwiema 
sprężarkami 
tłokowymi.

- Z lat 30. ubiegłego wieku pochodzi 
projekt turbosprężarki, w której wir-
niki turbiny i sprężarki są umiesz-
czone na dwóch różnych wałkach, 
między którymi znajduje się prze-
kładnia zębata. 

Jak schłodzić turbinę turbosprężarki? Trzeba skierować na nią trochę zimnego 
powietrza - tak proponowano w latach 30. XX w. 

Turbina Sprężarka

Powietrze

Powietrze

C

B

A

techniKa
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konstrukcji 
skrzyń przekła-
dniowych w po-

jazdach długodystansowych nie 
zaszły poważne zmiany. najpopu-
larniejsze są obecnie zautomaty-
zowane, mechaniczne, jednosprzę-
głowe skrzynie przekładniowe 
i trudno wyrokować, czy skrzynia 
dwusprzęgłowa, oferowana przez 
Volvo trucks za dopłatą, zdobędzie 
rynek. Inwencja konstruktorów 
skierowana jest na opracowanie 
różnych strategii zmiany biegów 
w skrzyniach zautomatyzowanych 
i są to zabiegi związane z nowym 
oprogramowaniem sterującym. 
Kierowca może wybrać tryb jazdy 
np. z minimalnym zużyciem pali-
wa lub o wysokiej prędkości prze-

jazdowej, ale to komputer dobierze 
odpowiednią strategię zmiany 
biegów.
w drugim numerze z 2013 r. nasze-
go pisma opisywaliśmy współdzia-
łanie zautomatyzowanej skrzyni 
biegów z systemem GPs i mapami, 
które umożliwia dostosowanie 
optymalnego biegu do warunków 
drogowych. Przypomnijmy, pro-
gram oblicza znajdujące się na 
trasie przed ciężarówką podjazdy 
i zjazdy, analizując dane z mapy 
trójwymiarowej i pozycję pojazdu 
na podstawie informacji GPs. sys-
tem przewiduje i automatycznie 
kontroluje prędkość na podjazdach 
i zjazdach w taki sposób, że pęd 
pojazdu wykorzystywany jest do 
oszczędzania paliwa. zdaniem 

firmy Man, w pełni załadowany 
40-tonowy zestaw może oszczę-
dzić do 6% paliwa bez strat cza-
sowych na trasie. Oczywiście 
największe oszczędności można 
uzyskać w terenie górskim, przy 
dużej liczbie zjazdów i podjazdów. 
Ideą obniżenia zużycia paliwa 
przez silnik jest jazda na najwyż-
szym możliwym biegu na jak naj-
dłuższym dystansie. Biegi zmie-
niane są automatycznie, bez udzia-
łu kierowcy, według algorytmów 
zapisanych w pamięci sterownika. 
skuteczność w uzyskiwaniu 
oszczędności zależy nie tylko od 
budowy skrzyni przekładniowej, 
lecz także od napisania dobrego 
algorytmu (programu komputero-
wego) i każdy producent ma w tym 
względzie swoje doświadczenia 
i preferencje. 
nowością w strategii zmiany bie-
gów jest dopuszczenie określonych 
tolerancji prędkości jazdy w sto-
sunku do zadanej tempomatowi 
przez kierowcę. w pojazdach daF 
XF i CF w niektórych sytuacjach 
„aktywny” tempomat zezwala na 
jazdę z prędkością poniżej zapro-

nowE funkcjE 
w skrzyniach BiEgów
jeszCze KIlKa lat teMu nIKt nIe zastanawIał sIę, 
CzY OszCzędnIej jest zjeChać ze wznIesIenIa 
na BIeGu jałOwYM (luzIe), CzY z włąCzOnYM BIeGIeM. 
teraz tO POważna sPrawa, Którą rOzstrzYGa KOMPuter.

w TEKST:	rySzard polit

Producenci 
pojazdów dale-

kobieżnych 
prześcigają się 
w wymyślaniu 

nowych 
algorytmów 

zmiany biegów, 
mających po-

prawić 
ekonomicz-

ność pojazdu.



40

www.truck.intercars.com.pl

1 1

4

5

Podczas ubiegłorocznego salonu 
w hanowerze Man pokazał też 
nową, zautomatyzowaną skrzynię 
biegów tipMatic2 montowaną we 
wszystkich pojazdach z silnikami 
d20, d26 i d38. skrzynia ta ma trzy 
nowe funkcje:
- Idle Speed Driving umożliwia 
kierowcy jazdę z włączonym bie-
giem przy obrotach biegu jałowego. 
Funkcja jest przydatna podczas 
dojeżdżania do ronda, manew-
rowania pojazdem lub jazdy 
w powolnym ruchu (kierowca nie 
może naciskać na pedał gazu). 
jeśli moment obrotowy silnika jest 
niewystarczający przy prędkości 
biegu jałowego, przekładnia zmie-
nia bieg na niższy. w momencie 

gramowanej, np. gdy pojazd znaj-
duje się w pobliżu szczytu podjazdu, 
a system „wie”, że podczas zjazdu 
wymagana prędkość jazdy zostanie 
osiągnięta. w pojazdach Man sys-
tem oblicza odpowiednią prędkość 
dla najbardziej ekonomicznej jazdy 
na podjazdach i zjazdach dla żą-
danej prędkości i jednej z czterech 
możliwych tolerancji prędkości wy-
branych przez kierowcę (np. ± 7 lub 
9 km/h). 
wszyscy producenci są zgodni, że 
redukcja biegu przed wierzchołkiem 
wzniesienia jest niekorzystna. Man 
w silnikach d26 wprowadził możli-
wość elektronicznego zwiększenia 
momentu obrotowego o 200 nm na 
11. i 12. biegu (system toptorque). 

naciśnięcia przez kierowcę pedału 
hamulca sprzęgło rozłącza się. 
- speed shifting szybko przełącza 
trzy najwyższe biegi – 10, 11 i 12. 
Funkcja ta jest przydatna podczas 
jazdy pod górę, gdy konieczna jest 
redukcja biegu. jest to też odpo-
wiedź na błyskawicznie zmienia-
jącą biegi dwusprzęgłową skrzynię 
Volvo trucks. 
- EfficientRoll automatycznie prze-
łącza się na bieg jałowy i pozwala 
pojazdowi toczyć się, bez hamo-
wania silnikiem powodującym 
wytracanie prędkości. Funkcja ta 
jest przeznaczona szczególnie na 
lekko opadające odcinki dróg. jeśli 
pojazd przyspieszy ponad zadaną 
prędkość, odpowiedni bieg zosta-
nie włączony automatycznie. 
jak wiadomo, od 2016 roku Man 
będzie stopniowo wprowadzał 
skrzynie biegów stosowane obec-
nie przez koncern scania. z za-
powiedzi firm wynika, że chociaż 
skrzynie biegów będą identyczne, 
oprogramowanie sterujące każda 
z marek będzie tworzyć jednak od-
dzielnie. Przypomnijmy, że więk-
szościowym udziałowcem Man-a 
i scanii jest Volkswagen. 
scania wprowadziła w swoich 
skrzyniach biegów Opticruise 
z aktywnym tempomatem active 
Prediction nową funkcję eco-roll. 
Komputer przeliczy i zadecyduje, 
czy podczas zjazdu ze wzniesienia 
powinien być włączony bieg (ha-
mowanie), czy też skrzynia po-
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Schemat budowy skrzyni PowerShift (a) i klasycznej przekładni z synchroniza-
torami (b). Prędkości obrotowe silnika i skrzyni biegów w przekładni PowerShift 
wyrównuje hamulec umieszczony na wałku pośrednim skrzyni. W celu dalszego 
wyrównania obrotów istnieje możliwość uruchomienia hamulca silnikowego lub 
zmiana dawki paliwa. Oznaczenia: 1 - koło zębate biegu, 2 - pierścień synchroni-
zatora, 3 - stożek synchronizatora, 4 - sprzęgło kłowe, 5 - pierścień współbieżny.
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W zeszłym	roku	spółka	Q-Service	Truck	
podpisała	umowę	z koncernem	ZF	
Friedrichshafen	AG	na	naprawę	i ser-

wisowanie	manualnych	i zautomatyzowanych	
skrzyń	biegów	tego	producenta.	Umowa	obej-
muje	przekładnie	manualne	z rodzin:	ECOSPLI-
T(cięższe	pojazdy	użytkowe	powyżej	18	t	DMC),	
ECOMID	(pojazdy	średniej	wielkości	12-18 t	
DMC)	i ECOLITE	(lekkie	pojazdy	użytkowe	do	
12 t	DMC)	oraz	zautomatyzowane	AS	Tronic.	
Do rodziny	przekładni	AS	Tronic	należą	skrzynie:	
AS	Tronic	Lite	(lekkie	pojazdy	użytkowe	do	12	t	
DMC),	AS	Tronic	Mid	(pojazdy	średniej	wielkości	
12-18	t	DMC)	i duże	-	AS	Tronic	(cięższe	pojazdy	
użytkowe	powyżej	18	t	DMC).	Docelowo	spółka	
Q-Service	Truck	będzie	ubiegać	się	o autoryza-
cję	ZF	Friedrichshafen	AG	w zakresie	napraw	
innych	skrzyń	biegów	tego	producenta,	stoso-
wanych	w maszynach	rolniczych	i budowlanych.	
Aby	sprostać	oczekiwaniom	rynku,	w Czosno-
wie	przy	ul.	Gdańskiej	27	niedaleko	magazynu	
centralnego	Inter	Cars	powstało	Centrum	
Kompetencji	Przekładni.	Obiekt	ten	jest	w pełni	
wyposażony	pod	kątem	diagnostyki	i napraw	
skrzyń	biegów	firmy	ZF.	Jako	autoryzowany	
partner	światowego	koncernu	dysponujemy	
praktyczną	wiedzą	na	temat	budowy,	zasady	
działania	i napraw	wyżej	wymienionych	prze-
kładni.	Naszym	założeniem	jest	skategoryzo-
wanie	napraw	wg	ich	trudności.	Nasi	partnerzy	
biznesowi	będą	mieli	możliwość	zasięgnięcia	
informacji	podczas	mniej	skomplikowanych	
napraw	i samemu	zmierzyć	się	z problemem.	
Jeżeli	naprawa	okaże	się	zbyt	złożona,	wy-
magająca	użycia	specjalistycznego	sprzętu	
i unikalnej	wiedzy	nasze	zaplecze	warsztatowe	
i szybki	kontakt	z inżynierami	z Niemiec	pozwo-
lą	w jak	najkrótszym	czasie	dokonać	diagnozy	
i naprawy	przekładni.	To	działanie	ma	przełożyć	
się	na	zacieśnienie	relacji	handlowych	z na-
szymi	partnerami.	Będzie	to	miało	wymierne	
korzyści	w postaci	jak	najszybszej	naprawy	
i znacząco	przełoży	się	na	sprzedaż	produktów	
i części	zamiennych	firmy	ZF.
Równolegle	spółka	Q-Service	Truck	ma	w pla-
nach	rozszerzać	swoją	współpracę	z autory-
zowanymi	serwisami	producentów	pojazdów,	
w których	występują	przekładnie	ZF.	

winna pracować „na luzie” (silnik 
pracuje na biegu jałowym). scania 
obliczyła, że swobodny zjazd 
pojazdu ma sens jedynie wtedy, 
gdy trwa dłużej niż 10 sekund. 
jednocześnie prędkość pojazdu 
nie powinna wzrosnąć na tyle, 
aby wymagane było hamowanie 
silnikiem. Ponieważ kierowca nie 
jest w stanie tego wyliczyć, w oka 
mgnieniu robi to komputer. 
w nowym Mercedesie actros 
oferowana jest zautomatyzowana 
skrzynia Powershift 3 z nowym 
zestawem czujników. w porówna-
niu do Powershift 2, czas potrzeb-
ny na zmianę przełożenia jest do 
20% krótszy, a w porównaniu do 

skrzyni automatycznej telligent 
(z przekładnią hydrokinetyczną) 
nawet o 50% krótszy. nowością 
jest tryb pełzania (bez naciskania 
na pedał gazu), który zastąpił sto-
sowany poprzednio tryb manew-
rowania. Pozostałe tryby pracy 
pozostały bez zmian. standardowy 
pakiet economy drive pracuje 
w trybie standardowym lub ekono-
micznym. w trybie ekonomicznym 
nie działa kickdown, a prędkość 
maksymalna jest ograniczona do 
85 km/h. zachowano tryb szybkiej 
zmiany biegów z 1. na wsteczny 
z pominięciem położenia neutral-
nego. 

Skrzynia biegów Scania Opticruise pod-
czas niektórych zjazdów może pracować 
„na luzie”.
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ADAM FĄK 
manager serwisu 
Q-Service Truck ZF 
Services Partner 
w Czosnowie 

DAF w mode-
lach serii CF 
i XF wyposa-
żonych w sil-
niki PACCAR 
MX stosuje 
nowy tryb Eco, 
który redu-
kuje moment 
obrotowy 
silnika o 10% 
na pierwszych 
jedenastu 
biegach, za-
pewniając 
oszczędność 
paliwa o 1%. 
Wystarczy 
nacisnąć 
przycisk. 
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akłada się, że w 2024 
roku ciężarówki będą 
jeździć same, bez udzia-
łu kierowcy. do tego 
czasu trzeba nie tylko 

odpowiednio przystosować pojazdy, 
lecz także zmienić Konwencję wie-
deńską z 1968 r., która stwierdza, 
że kierowca musi mieć kontrolę 
nad pojazdem przez cały czas, bez 
względu na okoliczności. Co prawda 
rozporządzenie un/eCe r 79 dla 

Z Nowy sys-
tem pozwoli 
na uspraw-

nienie ruchu 
drogowego 

z wyelimino-
waniem kor-

ków i zmniej-
szeniem liczby 

wypadków.
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Pojazdy Przyszłości
KIerunKI rOzwOju transPOrtu POKazują tzw. POjazdY PrzYszłOśCI. KIedYś 
POjazdY Bez KOnI wYdawałY sIę FuturYstYCzną MżOnKą, dzIsIaj CIężarówKa 
jadąCa Bez udzIału KIerOwCY wzBudza równIe MIeszane uCzuCIa. 
MIarą desPeraCjI w szaleńCzYM wYśCIGu OBnIżanIa zużYCIa PalIwa jest 
reGulOwanY POzIOM Oleju w PrzeKładnI Głównej. 

TEKST:	rySzard polit
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systemów sterowania dopuszcza 
korygujące interwencje układu 
kierowniczego, ale nie automa-
tyczne sterowanie przy prędkości 
przekraczającej 10 km/h. wydaje 
się, że obecnie istnieje sprzyjający 
klimat do wprowadzenia odpo-
wiednich zmian legislacyjnych 
i w niedalekiej przyszłości na nasze 
drogi wyjadą pojazdy ciężarowe 
i osobowe poruszające się bez 
udziału kierowcy. nowy system 

pozwoli na usprawnienie ruchu 
drogowego z wyeliminowaniem 
korków i zmniejszeniem liczby 
wypadków. Korzyści widzą również 
pracodawcy, bo co prawda kierowca 
będzie obecny w kabinie pojazdu, 
ale zamiast kierować może podczas 
podróży wykonywać inne, ważne 
prace. zanim do tego dojdzie, zo-
baczmy, jak dzisiaj zbudowana jest 
„autonomiczna” ciężarówka Merce-
des-Benz Future truck 2025.

Kamery zastępują tradycyjne luster-
ka zewnętrzne, które stawiają duży 
opór aerodynamiczny. Takie rozwią-
zanie stosuje Mercedes i Renault.

Ekran moni-
tora zamiast 
lusterka ze-
wnętrznego. 

Rozmieszcze-
nie urządzeń 
w Mercedes-
-Benz Future. 
Oznaczenia: 
1- komunikacja 
pojazd-pojazd 
i pojazd- infra-
struktura, 2- ka-
mera strobosko-
powa, 3 – boczny 
czujnik rada-
rowy, 4- radar 
bliskiego i dale-
kiego zasięgu.

Przerażający obraz – kierowca o sil-
nych nerwach zamiast prowadzić 
pojazd bawi się tabletem. 

warto wiedzieć

www.trucK.intercarS.com.pl
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Mercedes Future
układ monitorowania otoczenia Mercede-
sa Future składa się z:
- zespołu dwóch czujników radarowych 

bliskiej (do 70 m) i dalekiej (do 250 m) 
odległości umieszczonych w dolej 
części pasa przedniego,

- kamery stroboskopowej (zasięg do 100 
m) umieszczonej  za przednią szybą, 
która reaguje na wszystko, co kontra-
stuje z tłem i mierzy odległość. Kamera 

rozpoznaje pasy namalowane na 
jezdni, obiekty ruchome i nieruchome, 
czyta znaki drogowe,

- boczne czujniki radarowe umieszczo-
ne przed zespołem tylnej osi po prawej 
i lewej stronie o zasięgu do 60 m. zasię-
giem obejmują one obszar równoległy 
do całej długości ciągnika wraz z na-
czepą oraz obszar na dwa metry przed 
samochodem.

Informacje z czujników i kamery są prze-
twarzane w komputerze, który generuje 

obraz całego obszaru z przodu i po bokach 
ciężarówki. system jest aktywny w całym 
zakresie prędkości pojazdu i współpracuje 
z trójwymiarową, cyfrową mapą drogową 
i GPs. 
system rozpoznawania drogi i obiek-
tów to tylko „oczy” pojazdu. w pojeździe 
należało również opracować systemy 
wykonawcze sterujące układami: kierow-
niczym, hamulcowym i napędu. z tech-
nicznego punktu widzenia nie stanowi to 
obecnie problemu.  
najwięcej kontrowersji wzbudzają sys-
temy komunikacji między pojazdami 
i otoczeniem. 

twórcy systemu spodziewają się, że każdy 
pojazd będzie wyposażony w urządze-
nia wysyłające dane o pozycji auta, jego 
wymiarach, kierunku jazdy i prędkości, 
manewrach przyspieszania lub hamo-
wania oraz skrętu. Komunikacja pomię-
dzy pojazdami jest standaryzowana za 
pomocą sieci wlan, z wykorzystaniem 
ogólnoeuropejskiego pasma G5 o często-
tliwości 5,9 Ghz, a jej zasięg ma promień 
około 500 m. Pojazdy będą informować się 
wzajemnie o swoich manewrach, mogą 

więc reagować na nie z wyprzedzeniem, 
co ma zapobiegać kolizjom. wysyłane 
przez pojazdy informacje będą odbierane 
przez centra kontroli ruchu, które mogą 
np. limitować prędkość, eliminując zatory 
drogowe. Problemami do rozwiązania 
są odpowiednie zabezpieczenia przesy-
łania danych i ewentualne ingerencje 
w sterowanie pojazdem nieuprawnionych 
osób. Pesymiści twierdzą, że jakiś zdolny 
programista może włamać się do sys-
temu sterującego pojazdem i skierować 
go w niewłaściwą stronę lub gwałtownie 
zahamować. 
w każdym razie Mercedes Future truck 
2025 jeździ już po autostradzie wokół 
Magdeburga, wzbudzając swoim wyglą-
dem żywe reakcje otoczenia. 

Gdy pojazd jest prowadzony tradycyjnie 
przez kierowcę, pas przedni pojazdu świe-
ci na biało, a gdy auto porusza się samo 
- świeci na niebiesko. to sprytny zabieg 
z umieszczeniem diod led. 

Oczy dookoła głowy
wbrew pozorom wiele systemów rada-
rowych i kamer wykorzystanych w Mer-
cedesie Future od lat stosowanych jest 
w samochodach. systemy obserwacji 
otoczenia produkują dostawcy kom-

Kraina szczęśliwości według wizji futurologów – 
wszyscy komunikują się ze wszystkimi pod czuj-
nym okiem centrali, która steruje, pomaga, ułatwia 
lub ingeruje.

warto wiedzieć
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słonecznieniem. Przy prędkości 
powyżej 50 km/h spoiler ten składa 
się, kierując strugę powietrza nad 
kabinę. drugi ruchomy spoiler 
zamontowano poniżej kraty wlotu 
powietrza do chłodnicy. Kieruje on 
strugę powietrza pod pojazd. Przy 
prędkości poniżej 50 km/h spoiler 
ten automatycznie się składa, co za-
pobiega jego uszkodzeniu podczas 
manewrowania pojazdem. z boku 
i z tyłu naczepy zamontowano 
spoilery stałe. zamiast lusterek ze-
wnętrznych zastosowano kamery, 
co jest rozwiązaniem stosowanym 
od dawna w pojazdach koncepcyj-
nych. 
zmniejszenie oporów toczenia 
uzyskano nie tylko dzięki odpo-
wiednim oponom. nowością jest 
zmienny poziomu oleju w prze-
kładni głównej. Podczas dużego 
obciążenia układu napędowego, 
poziom oleju w przekładni głównej 
jest zwiększany w celu lepszego 
smarowania i chłodzenia. Podczas 
jazdy ze stałą prędkością ilość oleju 
spada, a wypompowany oklej jest 
gromadzony w zewnętrznym zbior-
niku wbudowanym w oś napędową. 
Ciekawostką jest działanie pedału 
przyspieszenia, który stawia więk-
szy lub mniejszy opór w zależności 
od przewidywanej sytuacji na dro-
dze. jeśli system połączony z GPs 
i mapą drogową odkryje, że pojazd 
zbliża się do skrzyżowania, opór 
pedału przyspieszenia rośnie, by 
skłonić kierowcę do zmniejszenia 
prędkości jazdy. 

elektrycznymi. energia elektryczna 
nie jest jednak czerpana z akumu-
latorów, lecz z ogniw fotowoltaicz-
nych i z odzysku energii cieplnej 
zawartej w spalinach. umieszczone 
na dachu ogniwa fotowoltaiczne 
o powierzchni 40 m2 mają aerody-
namiczny kształt i są niewrażliwe 
na warunki drogowe i atmosferycz-
ne. Interesujący jest układ odzyski-
wania ciepła ze spalin działający 
w obiegu rankine’a  - jest podobny 
do urządzenia skonstruowanego 
przez firmę Bosch. Ciepło ze spalin 
jest odzyskiwane w wymienniku 
ciepła w procesie parowania cieczy 
roboczej. Pary tej cieczy napędzają 
turbinę generatora elektrycznego.
zestaw ruchomych spoilerów 
poprawa aerodynamikę. rucho-
my spoiler dachowy rozkłada się 
podczas postoju pojazdu, chroniąc 
kabinę przed nadmiernym na-

ponentów, jak Bosch czy delphi. 
również niestrudzony propaga-
tor bezpieczeństwa, firma Volvo 
trucks, opracowała system kamer, 
radarów i czujników, które monito-
rują otoczenie wokół pojazdu w ob-
rębie 360°. dzięki temu opracowano 
układy:
- ostrzegające o niebezpieczeń-

stwie kolizji z funkcją hamowa-
nia awaryjnego i możliwością 
przewidywania zdarzeń,

- wspomagania zmiany pasa 
ruchu wykrywający pojazdy, 
rowerzystów lub pieszych znaj-
dujących się w tzw. martwych 
polach widzenia,

- monitorowanie niezamierzone-
go opuszczenia pasa ruchu. 
systemy takie są już seryjnie 

produkowane w samochodach 
osobowych i pod tym względem 
rozwiązania Mercedesa czy Volvo 
nie są niczym odkrywczym. 

Renault Optifuel Lab 2
Mniej widowiskowy pojazd niż 
Mercedes Future opracował re-
nault trucks. samochód Optifuel 
lab 2 powstał z wykorzystaniem 
głównych podzespołów modelu 
renault t. zastosowano 20 nowych 
rozwiązań technicznych mających 
zmniejszyć zużycie paliwa, m.in. 
zarządzania energią, poprawę ae-
rodynamiki, zmniejszenie oporów 
toczenia i systemy wspomagania 
kierowcy. 
w renault ciekawy jest system za-
rządzania energią potrzebną do na-
pędu osprzętu. układ klimatyzacji, 
pompa wody, pompa paliwa i pom-
pa wspomagania układu kierow-
niczego napędzane są silnikami 

Energia 
elektryczna nie 

jest czerpana 
z akumula-
torów, lecz 

z ogniw foto-
woltaicznych 

i z odzysku 
energii cieplnej 
zawartej w spa-

linach. 

Nowością 
jest zmienny 

poziomu oleju 
w przekładni 

głównej. 

System rozpoznawania otoczenia w Mercedes-Benz Future. Oznaczenia: 1- ko-
munikacja pojazd-pojazd (zasięg 500 m), 2- komunikacja pojazd- infrastruktura 
(zasięg 500 m), 3- boczny czujnik radarowy (zasięg 60 m, kąt widzenia 170°), 
4- radar bliskiego zasięgu (zasięg 70 m, kąt widzenia 130°), 5- kamera strobosko-
powa (zasięg 100 m, kąt widzenia 45°), 6- radar dalekiego zasięgu (zasięg 250 m, 
kąt widzenia 18°).

Renault Optifuel Lab 2 przy Mer-
cedesie Future wygląda jak ubogi 
krewny. Kryje jednak w sobie wyra-
finowane rozwiązania zmniejszające 
zużycie paliwa. 

Mercedes Fu-
ture wygląda 
groźnie i może 
zmieniać kolor 
jak kameleon 
(diody LED) 
- odrobina 
marketingu nie 
zaszkodzi.
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duży ProBLEm 
z małym 
dmuchaniEm
w wIelu FIrMaCh, GłównIe 
transPOrtOwYCh, sPrawdzanIe 
alKOMateM stanu trzeźwOśCI nIe tYlKO 
KIerOwCów jest już COdzIenną PraKtYKą. 
z PunKtu wIdzenIa OChrOnY danYCh 
OsOBOwYCh PrzePrOwadzenIe taKIeGO 
testu-BadanIa I PrzeChOwYwanIe 
jeGO wYnIKów MusI POdleGać 
ustawOwYM restrYKCjOM.

TEKST:	tomaSz śmiGielSKi

dane o stanie trzeźwości są danymi sensy-
tywnymi, a więc są traktowane tak, jak dane 
o stanie zdrowia. Badanie stanu trzeźwości 
niezgodne z obowiązującymi przepisami 
zagrożone jest utratą wolności do lat trzech. 
Problem naprawdę istnieje, gdyż zwykle 
osoby przeprowadzające takie badania nie są 
pracownikami firmy np. transportowej, lecz 
często są to pracownicy zewnętrznej firmy 
wynajętej do sprawowania m.in. ochrony 
obiektu lub obszaru.
O czym trzeba pamiętać, prowadząc takie 
badania?
1. Badanie powinno być przeprowadzone 

w miejscu, w którym informacja wyniko-
wa badania (określenie stanu nietrzeźwo-
ści, ale także stanu trzeźwości) nie trafi do 
osób postronnych.

2. w badaniu oprócz osoby badanej i wyko-
nującej badanie powinna uczestniczyć 
jeszcze jedna osoba dająca rękojmię 
rzetelności uczciwości przeprowadzenia 
takiego badania.

3. udokumentowany wynik badania 
(zarówno pozytywny, jak i negatywny) 
powinien być przechowywany w sposób 
wykluczający jego ujawnienie osobom 
niepowołanym, jego zmianę po badaniu 
i nie dłużej niż jest to wymagane dla celu 
przeprowadzenia testu.

4. wynik badania alkomatem zawartości 
alkoholu w wydychanym powietrzu 
może w przyszłości stać się dowodem 
w ewentualnych sprawach sądowych, 
ponieważ w postępowaniu rozpatrują-
cym spory o roszczenia pracowników 
związane ze stosunkiem pracy można 

przedstawiać różne środki dowodowe 
w celu wykazania stanu trzeźwości/
nietrzeźwości pracownika w określonym 
czasie.

5. należy zaznaczyć, że pracownik może 
zażądać przeprowadzenia badania jego 
osoby na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, gdy chce udowodnić 
swoją trzeźwość.

6. jeśli badania takie wykonuje zewnętrzna 
firma, np. ochroniarska, niezbędne jest 
podpisanie z tą firmą umowy o powierze-
niu do przetwarzanie danych osobowych.

7. w regulaminie pracy można zakazać 
pracownikom (nie tylko kierowcom lub 
osobom obsługującym maszyny), oprócz 
wykonywania pracy w stanie nietrzeź-
wości, także przebywania w tym stanie 
na terenie firmy również po zakończeniu 
pracy.

 Osobnymi problemami leżącymi 
poza obszarem ochrony danych 
osobowych, na które należy zwró-
cić uwagę w przeprowadzaniu 
takiego badania, są jego następujące 
aspekty:

a) Czy alkomat ma aktualny atest?
b) Czy pracownik wyraził zgodę na 

przeprowadzenie badania?
c) Czy w regulaminie pracy jest opisana 

procedura przeprowadzenia takiego 
badania?

d) Czy badania przeprowadzane są w sposób 
przewidywalny dla osób badanych?

e) Czy prowadzone są inne działania zapo-
biegające podejmowaniu pracy przez 
osoby nietrzeźwe?

W	wielu	firmach,	
w	których	przeprowadzałem	audyty	
bezpieczeństwa	informacji,	pomimo	
masowego	wykonywania	badań	
alkomatami	nie	wdrożono	procedur	
bezpieczeństwa	w	tym	obszarze.	
W	wielu	firmach	nie	ma	kompletnie	
świadomości	zagrożenia	biznesowego	
spowodowanego	niefrasobliwym	
sposobem	przechowywania	badań	
alkomatem.
Proszę	pamiętać,	że	upubliczniona	
informacja	o	tym,	ilu	nietrzeźwych	
kierowców	przychodzi	do	pracy	w	takiej	
firmie,	jest	przedostatnią	informacją,	
która	pojawi	się	w	mediach	o	tej	firmie.	
Ostatnią	będzie	news	o	jej	bankructwie.
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- Badania trzeźwości 
należy przeprowadzać 
alkomatami z aktualnym 
atestem. 
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pomysł ma jednak pewien manka-
ment – obroty wałka turbiny wy-
noszą ok. 55 tys. obr./min, gdy wał 
korbowy silnika obraca się znacznie 
wolniej. Potrzebne jest więc urzą-
dzenie pozwalające na płynne dołą-
czenie wałka turbiny do wału korbo-
wego silnika. tym urządzeniem jest 
sprzęgło hydrokinetyczne, łączące 
przez zespół przekładni zębatych 
wirnik turbiny z wieńcem zębatym 
koła zamachowego silnika. 
zespół turbocompound wymaga do-
brego smarowania. Co prawda układ 
olejowy jest połączony z systemem 
olejowym silnika, ale ma własny 
układ oczyszczania oleju. 
scania stosowała turbocompound 
w silnikach euro II (dt12 19 420), 
euro II(dt12 02 470, dt12 08 440, 
dt12 18 440, dt12 06 470) oraz euro 
IV (dt12 11 420, dt12 12 420, dt12 03 
470 i dt12 17 480 ). scania zrezygno-
wała z turbocompound z powodu 
kłopotów eksploatacyjnych zwią-

urbocompound ( tur-
bowspomaganie) wyko-
rzystuje energię spalin 

wychodzących z turbosprężarki. 
Okazało się, że spaliny wychodzące 
z turbosprężarki mają temperaturę 
ok. 600°C i wystarczającą energię, 
by napędzać wirnik kolejnej turbi-
ny połączonej z wałem korbowym 
silnika pojazdu. dodatkowy moment 
zwiększa moment obrotowy koła 
zamachowego silnika, zapewniając 
„przy okazji” jego bardziej równo-
mierne obroty. 
w silniku dC-12 scanii po zasto-
sowaniu turbocompound moc 
maksymalna wzrosła z 420 do 470 
KM. Maksymalny moment obroto-
wy wzrósł o 200 nm (do 2200 nm), 
a wartość 1800 nm osiągana była 
już od 900 obr./min. tak więc silnik 
dC-12 parametrami był zbliżony do 
silnika 16-litrowego, przy mniejszym 
zużyciu paliwa. 
ten genialny w swej prostocie 

w nOwYCh sIlnIKaCh tYPOszereGu 
OM 473 MerCedes-Benz wPrOwadzIł 
teChnIKę turBOCuMPOund. CIeKawe, 
że sCanIa zaPrzestała stOsOwanIa 
teGO rOzwIązanIa w MOMenCIe 
wPrOwadzenIa sIlnIKów eurO V. 

TEKST:	rySzard politT Dodatkowy 
moment zwięk-

sza moment 
obrotowy koła 

zamachowe-
go silnika, 

zapewniając 
„przy okazji” 
jego bardziej 

równomierne 
obroty. 

Zespół tur-
bocompound 

wymaga dobre-
go smarowania. 

zanych z układem przeniesienia 
napędu na koło zamachowe silnika. 
w silnikach euro V scania zasto-
sowała turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii, która zastąpiła turbocom-
pound. 
tymczasem w swoich najnowszych 
silnikach typoszeregu OM 473 
o mocy 517, 578 i 625 KM Mercedes-
-Benz zastosował turbocompound, 
twierdząc, że poprawia on parame-
try silnika w zakresie niskich ob-
rotów. z technicznego punktu wi-
dzenia rozwiązanie Mercedesa jest 
podobne do stosowanego w scanii. 
niemiecki producent uważa jednak, 
że użytkownicy nie będą mieli pro-
blemów eksploatacyjnych. 

1

1

2

3

4

Fo
t.	
Sc

an
ia

Fo
t.	
Sc

an
ia

Fot.	Mercedes-Benz

Zespół turbocompound Scania. 
Oznaczenia: 1- turbosprężarka, 2- 
kanał spalin, 3- turbina turbocompo-
und, 4- sprzęgło hydrokinetyczne – Nowy silnik 

Mercedes-
-Benz typosze-
regu OM 473 
z zespołem 
turbocompo-
und (1)

turBocomPound 
Powraca

warto wiedzieć

Przeniesienie napędu z zespołu turbo-
compound na wał korbowy silnika Scania. 
Oznaczenia: 1- sprzęgło hydrokinetyczne, 
2- przekładnia zębata, 3 – koło zębate 
osadzone na wale korbowym silnika

Fot.	Scania
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zaPanuj nad 
kosztami EnErgii 

zwróĆ zużyty akumuLator

jaKIe OszCzędnOśCI MOżesz MIeć w zwIązKu 
z wYKOrzYstanIeM enerGII w warsztaCIe? 
nIe dOwIesz sIę, dOPóKI nIe PrzePrOwadzIsz 
audYtu enerGetYCzneGO!

złOM aKuMulatOrOwY MusI BYć utYlIzOwanY w OdPOwIednI sPOsóB, dlateGO warsztatY 
I sKlePY Muszą sKładać sPrawOzdanIa, POParte tzw. KartaMI PrzeKazanIa OdPadu. 
Inter Cars sa uMOżlIwIa zwrOt złOMu aKuMulatOrOweGO dO najBlIższej FIlII, wYdająC PrzY 
tYM Kartę PrzeKazanIa OdPadu I PłaCąC za KażdY KIlOGraM złOMu.

eco

instaLacja 
sPrężonEgo 
PowiEtrza

5%
PozostałE
urzĄdzEnia

5%

Przeciętne 
zużycie 
energii przez 
warsztat

oświEtLEniE
16%

ogrzEwaniE
74%

Struktura 
zużycia 
prądu przez 
warsztat

oświEtLEniE
30%

wyPosażEniE 
warsztatowE

9%

instaLacja 
sPrężonEgo 
PowiEtrza

18%

ogrzEwaniE
16%

automyjnia
11%

wEntyLacja
16%

oszczędności kosztów z podaniem konkret-
nych wartości w poszczególnych obszarach, 
przy zaangażowaniu minimalnych nakła-
dów.
Gdzie po audyt? 
Wojciech Kopacz, tel. 22 71 41 815,
e-mail: Wojciech.Kopacz@intercars.eu

laczego warto przeprowadzić 
audyt energetyczny w warsz-
tacie samochodowym? Przede 

wszystkim dlatego, że energia dużo kosztuje. 
udział wydatków na energię w łącznych 
kosztach utrzymania warsztatu waha się od 
3 do 12%. zajęcie się tym tematem już tylko ze 
względów ekonomicznych wydaje się sen-
sowne. Modernizacje techniczne są możliwe, 
ale czy ekonomicznie opłacalne? jedno-
znacznie nie można na to odpowiedzieć, zbyt 
wielkie są różnice między poszczególnymi 
warsztatami. Inter Cars przychodzi z pomocą 
i proponuje przeprowadzenie audytu w ra-
mach BIO service-Partslife. 
Jak wygląda audyt? - audytorzy wizytują 
warsztat, zapoznając się z jego organizacją 
pracy oraz infrastrukturą w obszarze ogrze-
wania, oświetlenia, wentylacji, instalacji 
sprężonego powietrza, wyposażenia warsz-
tatowego, izolacji cieplnej budynków. dzięki 
temu zdobywają szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych obszarów. trwa 
to ok. 3-4 godz. w zależności od wielkości 
warsztatu. następnie przeprowadzana 
jest rozmowa z właścicielem warsztatu na 
temat potencjału w zakresie poprawy wy-

Klientom, z którymi Inter Cars nawiąże 
bezpośrednią współpracę, oprócz podpisanej 
umowy  we współpracy w zakresie zbiórki 
złomu akumulatorowego, firma dostarczy 
pojemnik z pokrywą oraz pełną obsługę 
w formie dzierżawy. Każdorazowo przy wy-
daniu zużytych akumulatorów klient otrzy-
ma niezbędną do rocznych rozliczeń Kartę 
Przekazania Odpadu.na podstawie comie-
sięcznych zestawień klient będzie wystawiał 
fakturę na Inter Cars sa, a następnie będzie 

korzystania energii. Kolejny krok to analiza 
wielkości zużycia energii kwh oraz kosztów 
na podstawie rachunków z 3 ostatnich lat 
przedstawionych przez warsztat. w wyni-
ku tej analizy, w oparciu o dane branżowe 
zaszeregowujemy warsztat do kategorii 
energooszczędnych lub energochłonnych, 
uwzględniając również poziomy pośrednie.
następnie wykazujemy w poszczególnych 
obszarach konkretne wartości możliwe do 
zaoszczędzenia oraz wskazujemy najprost-
sze i najefektywniejsze kosztowo sposoby 
ich osiągnięcia. audyt zostaje zakończony 
raportem końcowym po ok. 2-3 tygodniach 
od przeprowadzenia wizytacji – mówi woj-
ciech Kopacz, kierownik działu Programów 
lojalnościowych Inter Cars sa.
Jakie korzyści uzyskuje warsztat z tytułu 
przeprowadzonego audytu? dzięki audy-
towi, warsztat otrzymuje rzetelną analizę 
istniejącej sytuacji przez doświadczonych 
specjalistów energetyki cieplnej działających 
w obiektach branży motoryzacyjnej. dowie 
się także, jakie jest zużycie energii w odnie-
sieniu do średniej wartości zużycia na m² 
powierzchni przyjętej dla danej wielkości 
warsztatu. specjaliści wskażą możliwości 

d

otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie za 
zwracane akumulatory.
Karta potwierdza przyjęcie przez Inter Cars 
sa zużytych akumulatorów, zestawienie 
„Kart Przekazania Odpadu”, służy do rocz-
nego rozliczenia zużytych akumulatorów 
odebranych od klientów detalicznych 
w warsztacie lub sklepie. na koniec roku po-
wstaje również obowiązek złożenia rocznego 
sprawozdania zawierającego podsumowane 
dane z Karty ewidencji Odpadu i Karty Prze-

kazania Odpadu. Podmiot ma obowiązek 
złożenia takiego sprawozdania do 15 marca 
roku następnego, którego sprawozdanie do-
tyczy. Pełna ewidencja i kopie rocznych spra-
wozdań muszą być przechowywane przez 
5 lat. Brak takich rozliczeń wiąże się z karami 
podczas kontroli ze starostwa Powiatowego 
i urzędu Ochrony środowiska.
Kontakt: najbliższa filia Inter Cars sa lub 
www.truck.intercars.com.pl, zakładka Ekologia /  
Skup złomu akumulatorowego. 
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sErwis radzi

rozrywKa

o czym mówiĄ 
kiErowcy?
żYCIe KIerOwCY zawOdOweGO, 
KtórY wYjeżdża w daleKIe trasY 
różnI sIę Od tradYCYjneGO 
MOdelu POd wIelOMa 
wzGlędaMI. jednYM z nICh jest stYl rOzMOwY I slanG, jaKIM 
POrOzuMIewa sIę z POzOstałYMI uCzestnIKaMI ruChu. O CzYM 
rOzMawIają KIerOwCY? dzIś zdradzaMY jaK w CIężarówKaCh 
MówI sIę na różne służBY POrządKOwe I zdarzenIa na drOdze. 

krokodyle, aligatory – inspekcja transportu drogowego
zielonki – Straż Leśna
miśki na huLajnogach – policjanci na motocyklach
miśki z SuSzarką – policja z radarem
sreberko – nieoznakowana policyjna Vectra z radarem
ekologia – policja sprawdza paliwo
dyskoteka – radiowóz z włączonymi kogutami
teLewizja – fotoradar
śmietnik – radar
pokuta – mandat na Słowacji
rendżerSy – węgierska drogówka
miSiaki, miSiaczki - policja
kino objazdowe, teLewizja - nieoznakowany radiowóz z wideorejestratorem
klient - kierowca kontrolowany przez drogówkę
laser, laserek - laserowy miernik prędkości
miSiakowóz, miśkowóz – radiowóz
na bombach - samochód z włączonym sygnałem świetlnym
kotlet – auto po ciężkim wypadku, którego naprawa jest możliwa, ale wiąże się z wysokimi kosztami
szlif –  poślizg, wypadek motocyklowy, zwłaszcza gdy motocyklista ślizga się po asfalcie

1. Czego dotyczy szkolenie K-2 organizowane przez Inter Cars?
2. Jak nazywa się dzień poświęcony rynkowi ciężarowemu w Show Car?
3. Jakiej marki jest najlepiej sprzedający się pojazd ciężarowy w 2014 roku w segmencie pow.16 ton?
4. Dokończ nazwę nowego programu Inter Cars, IC Katalog…
5. Który dostawca olejów zapowiada utworzenie sieci stacji benzynowych?
6. Jaką nową ramę wprowadził na rynek Feber?
7. Tarcze hamulcowe jakiej marki są polecane przez profesjonalistów?
8. Który pojazd ciężarowy posiada Euro 6 w standardzie?

o pytanie nurtuje wielu klien-
tów warsztatu, ponieważ przy 
wyliczaniu kosztu naprawy 

rozpatrujemy szereg czynników. Bywa 
też, że końcowy koszt naprawy różni się 
od początkowego, szacowanego przez 
mechanika. Dlaczego? Przy początkowej 
wycenie bierzemy pod uwagę materiały 
i robociznę. Po rozebraniu pojazdu może 
okazać się, że są potrzebne dodatkowe 
części i dodatkowa praca. Nie zawsze 
więc początkowe prace diagnostyczne 
mają pokrycie w końcowej naprawie 
pojazdu. Kluczowa jest przede wszystkim 
trudność wykonania naprawy – to także 
okazuje się w trakcie trwania czynności 
serwisowych. Kolejnym składnikiem  
ceny są części zamienne. Możemy 
zaproponować oryginalne części, tańsze 
zamienniki, a nawet jeśli klient tego sobie 
życzy lub pozwala na to naprawa – części 
używane. To wszystko zależy od portfela 
klienta, do której my też musimy się 
dostosować. 
Obecni klienci serwisów mają większą 
wiedzę na temat swojego pojazdu 
i napraw niż kiedyś. Wszystko dzięki 
internetowi. Powstały różne specjali-
styczne fora, na których kierowcy dzielą 
się swoimi doświadczeniami. Zazwyczaj 
przychodzą więc do nas klienci z gotową 
diagnozą, mówią: „ponieważ coś mi 
stuka w tym miejscu, to popsuła się ta 
konkretna część”. Niestety, to jest często 
mylne, koszty naprawy też więc mogą 
odbiegać od tego, co wcześniej założył 
sobie klient. 
Nasi mechanicy wciąż się uczą. Bywa, że 
w pojazdach konkretnej marki, wyprodu-
kowanych w danym roku wciąż powtarza 
się konkretna usterka. Po pewnym czasie 
jest nam też łatwiej diagnozować dane 
usterki, jesteśmy na nie przygotowani. 
W serwisie dążymy do jak najkrótszego 
czasu naprawy. Wiemy, że ciężarówki są 
narzędziami pracy i nie mogą pozwolić 
sobie na przestoje. 

jak wyLicza się 
koszt naPrawy?tadeusz dera, 
właśCICIel serwIsu 
deraserwIs, MYsłOwICe:
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Czytałeś uważnie Inter Trucka?  
Rozwiąż krzyżówkę i zdobądź bon na zakupy w Inter Cars SA w wysokości 300 zł oraz praktyczne nagrody 
niespodzianki. Wygrywają trzy pierwsze osoby, które w dniu 25 maja 2015 r. prześlą prawidłowe rozwiązanie 
w wiadomości sms na numer: 669 900 124. 
I nagroda - 300 zł w bonach zakupowych do sieci Inter Cars SA
II i III nagroda - niespodzianka





NOWOŚCI PRODUKTOWE
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ 

JUBILEUSZ
25-LECIE INTER CARS SA

TECHNIKA
NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH 
SKRZYNIACH BIEGÓW

ROKIEM SZKOLEŃ
OTWARCIE CENTRUM
SZKOLENIOWEGO W CZOSNOWIE
DOŁĄCZ DO NAS!

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
KWIECIEŃ/MAJ  2015

ProTec S®

W przypadku samochodów ciężarowych bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wyjątkowo istotne znaczenie. Mimo 
świadomości, że układ hamulcowy jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów pojazdów, 
mogą pojawiać się problemy w efektywności ich działania, będące wynikiem niewłaściwego montażu. Z tego powodu 
Beral oferuje na rynku części zamiennych innowacyjny system mocowania klocków hamulcowych - ProTec S®, 
opracowany przez Knorr-Bremse we współpracy z czołowymi europejskimi producentami samochodów ciężarowych. 
To pomysłowe rozwiązanie zapewnia trwałe, spawane połączenie sprężynki z płytką tylną klocka hamulcowego.

Co dobrego wynika z tego dla ciebie
 > Pewność wynikająca z najnowszej technologii
 > Szybki, bezbłędny montaż

 > Większa efektywność hamowania
 > Cichsze hamowanie i zmniejszone zużycie 

ProTec S jest zarejestrowanym znakiem handlowym fi rmy Knorr-Bremse


