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Gorąco polecam najnowszy numer naszego pisma. Zamieszczamy m.in. relację 

z  obchodów 15-lecia sieci Q-Service Truck oraz sprawozdanie z Międzynarodowych 

Targów Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze. Na specjalne życzenie Czytelników 

dokładniej opisujemy nowy silnik MAN D 3876, który ma kilka rozwiązań konstrukcyjnych

niespotykanych w dotychczasowych jednostkach napędowych tego producenta. 

WaWartrtoo teteżż zazapopoznznaćać ssięię zz ttekekststemem oo oogrgrzezewawaniniuu popoststojojowowymym, ktktóróree jejestst oofeferorowawanene 

w oddziałach Inter Cars SA. 

Od nowego roku pismo Inter Truck 2015 będzie ukazywało się w cyklu dwumiesięcznym

w  zwiększonej objętości i wzbogacone o nowe tematy. Oprócz dotychczasowych treści 

technicznych wprowadzimy nowe działy z nowościami z branży, przydatnymi 

informacjami i poradami. 

Mam nadzieję, że nowy Inter Truck spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem. Bardzo

proszę o listy do redakcji z sugestiami i propozycjami. Chcemy tworzyć to pismo razem

z Państwem.

Rozwój pisma jest konsekwencją dalszego zaangażowania Inter Cars SA w rozwój działu

ciężarowego. Będziemy więc pisać o coraz bogatszej gamie części zamiennych, 

wyposażeniu warsztatowym przeznaczonym do napraw pojazdów użytkowych oraz 

o pop szerzająjącej j się ę tematyyce szkoleń technicznycy h.  
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Pojazdy te wykonują duże przebie-
gi i zużywają znaczne ilości paliwa. 
Wtrysk paliwa do cylindrów realizują
wtryskiwacze elektromagnetyczne,
które z czasem ulegają zużyciu lub
awariom. Dlatego stan techniczny
wtryskiwaczy w nowoczesnych pojaz-
dach użytkowych decyduje o ekono-
mice transportu i kosztach funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa. Zużyte lub
niefachowo naprawione wtryskiwa-
cze przyczyniają się do spadku mocy
pojazdów lub znacznego wzrostu zu-
życia paliwa. Mogą to również prowa-
dzić do poważnej awarii pojazdu.
Sytuacja taka jest szczególnie kłopo-
tliwa w przypadku maszyn budow-
lanych i specjalnych, pracujących
w trudnych warunkach. W nich także
stosowane są układy Common Rail.
W trakcie inwestycji budowlanych
pojazdy te niełatwo zastąpić innymi,
dlatego niezawodna eksploatacja ma
szczególne znaczenie. 

Po drogach Polski i Europy jeździ coraz więcej samochodów 
użytkowych wyposażonych w system Common Rail.

Regenerowane wtryskiwacze Common Rail  
do pojazdów użytkowych – BX

Przyczyna Prawdopodobny skutek Dodatkowe ryzyko
Pozostawienie starego rozpylacza
i nakrętki

Nieszczelność rozpylacza lub nakrętki,
niewłaściwy przebieg wtrysku

Obniżenie mocy silnika, zwiększenie emisji
zanieczyszczeń lub uszkodzenie silnika

Wymiana zespołu zaworu na 
nieoryginalny

Zmiana precyzyjnej co do milisekundy chwili 
wzniosu iglicy i nadmierny wzrost przelewu 
paliwa

Twarda praca silnika, obniżenie mocy,
wzrost zużycia paliwa

Pozostawienie starego króćca
przyłączeniowego

Wyciek paliwa, uszkodzenie filtra w króćcu,
niewłaściwy przepływ paliwa

Obniżenie mocy silnika, negatywny wpływ 
na emisje spalin lub nawet uszkodzenie silnika

Uszkodzenie mechaniczne lub 
korozyjne korpusu wtryskiwacza Wyciek paliwa Obniżenie mocy silnika, pożar silnika

Ryzyko wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonej naprawy wtryskiwaczy

Bosch eXchange: wtryskiwacz 
Common Rail

Warto unikać pozornych oszczędności 
i  wybrać rozwiązanie, które wyelimi-
nuje problemy z eksploatacją na długi 
czas.

Wtryskiwacze Common Rail do po-
jazdów użytkowych są dostępne jako 
regenerowane fabrycznie w  progra-
mie wymiany Bosch eXchange (BX). 

Regeneracja Bosch polega na wymia-
nie wszystkich zużywających się czę-
ści wtryskiwacza i obejmuje następu-
jące elementy: rozpylacz, nakrętka, 
sprężyny, zestaw zaworu, pierścień
uszczelniający komorę wysokociśnie-
niową i  króciec przyłączeniowy. Wy-
soka precyzja standardów produk-
cyjnych wraz z restrykcyjną kontrolą

jakości gwarantują maksymalną nieza-
wodność eksploatacji. 

Przy naprawie samochodu warto sko-
rzystać z programu Bosch eXchange,
ponieważ znacznie obniży to koszt na-
prawy i skróci czas przestoju.

Nr części BX Typ Nr części  
nowej

Numery producentów (OE) Przykładowe zastosowania Cena PLN*

0 986 435 501 BX CRIN 1 0 445 120 002 Citroen: 1980 83, 1980 81; 
Fiat: 500 3842 84, 500 3131 05; 
Iveco: 500313105, 500384284;
Peugeot: 1980 93, 1980 81;
Renault: 50 01 849 912

Citroen Jumper, 2.8 HDI (2000-2009),
Peugeot Boxer 2.8 HDI (2000-2009), 
Fiat Ducato 2.8 JTD (2000-2009),
Iveco Daily 2.8 JTD (2000-2007),
Renault Mascott 2.8 (1999-2004)

 1205

0 986 435 506 BX CRIN 1 0 445 120 011 Iveco: 71724118, 504066141,
500371101; Fiat: 504 0661 41

Fiat Ducato 2.3 JTD (2003-2006), 
Iveco Daily 2.3 (2003-2006)

 1293

0 986 435 507 BX CRIN 1 0 445 120 036 Iveco: 504113253, 504086469,
504047895

Iveco Daily 3.0 (2004-2006)  1147

0 986 435 508 BX CRIN 1 0 445 120 212 Cummins: 5 255 184;
Ford: BG9X 9K526 BA; 
VW: 2R0 198 133

DAF CF, LF, silniki BE, CE, 3,9 l, 5,9 l (2001-2008), 
Deutz MA, MT, silniki Interact 4.0, 6.0 (2005-2009), 
Ford Cargo C, silniki Cummins ISBe 4, ISBe 6 (2005-
2011), Iveco Eurocargo, Tector 4, 6 (2000-2011)

 1297

0 986 435 517 BX CRIN 2 0 445 120 218 MAN: 51 10100 6125 MAN TGA, TGS, Lion’s Coach, silniki D2066 LF, D2066 
LOH, 10,5 l, od 2004 r.

1584

0 986 435 523 BX CRIN 1 0 445 120 019 Iveco: 503135250,
Renault: 50 10 550 956, 50 10 477 874

Renault  Kerax, Premium, silniki dCI11E, dCI11C 
(2000-2006)

 1558

0 986 435 526 BX CRIN 2 0 445 120 217 MAN: 51 10100 6064, 51 10100 6126 MAN TGA, TGS, TGX, Lion’s City, silniki D2066 LF, 
D2066 LOH, 10,5 l, od 2004 r., Neoplan Trendliner 
D2066 LUH (2006-2010), Temsa Diamond (2006- )

 1652

0 986 435 527 BX CRIN 2 0 445 120 044 MAN: 51 10100 6016, 51 10100 6027, 
51 10100 4043, 51 10100 6049

MAN TGA, silnik D2876 LF, 12,8 l (2002-2009)  1630

0 986 435 528 BX CRIN 2 0 445 120 219 MAN: 51 10100 6079, 51 10100 6127 MAN TGA, TGS, TGX, Lion’s Coach, silniki D2672 LF, 
12,4 l, od 2005 r., Temsa Diamond (2006- )

1558

0 986 435 529 BX CRIN 2 0 445 120 064 KHD 490 2255, 04902825, 04902255, 
490 2825; 
RVI: 74 21 006 086, 74 20 806 011;
Volvo: 21006085

Renault Midlum, Premium, silniki DXi 5, DXi 7 (2006-); 
Volvo FE, FL, silniki D7E, D7F (2006- ),
FE Hybrid D7F (2011- )

1602

0 986 435 517 BX CRIN 2 0 445 120 218 MAN: 51 10100 6125 MAN TGA, TGS, silnik D2066 LF, od 2004 r.  1584

0 986 435 562 BX CRIN 2 0 445 120 147 MAN: 51 10100 6085 MAN TGL, TGM, Lion’s City, silnik D0836 LOH, D0836
LF, od 2006 r.

 1336

0 986 435 558 BX CRIN 2 0 445 120 045 MAN: 51 10100 6050, 51 10100 6066 MAN TGL, TGM, Lion’s City, silnik D0834 LOH, D0834
LUH, D0834 LF, od 2003 r.

 1380

Najpopularniejsze wtryskiwacze Common Rail do pojazdów użytkowych CRIN BX

*Sugerowana cena detaliczna netto na dzień: 01.07.2014
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15-lecie Q-SERVICE TRUCK

SIECI Q-SERVICE TRUCK
15-lecie 
Podczas wrześniowych targów części i wyposażenia warsztatowego organizowanych 

przez Inter Cars odbyła się uroczystość obchodów piętnastolecia sieci Q-Service Truck. 

Członkowie sieci otrzymali pamiątkowe dyplomy, były przemówienia i gratulacje.

S
ieć Q-Service Truck powstała

w  1999 roku z inicjatywy Inter

Cars i była pierwszą organizacją

w Polsce zrzeszającą niezależne

warsztaty, zajmujące się naprawą po-

jazdów ciężarowych, przyczep, na-

czep i autobusów. Powstaniu sieci 

przyświecał cel podnoszenia jakości 

świadczonych usług, a w konse-

kwencji zwiększenia liczby klientów.

Warsztaty założycielskie pragnęły, aby

do sieci przystępowały renomowane

placówki, wyposażone w sprzęt i od-

powiednią wiedzę techniczną. W tam-

tych czasach nie było to łatwe, co

wspominali obecni na spotkaniu zało-

życiele sieci. Oprócz członków Q-Se-

rvice Truck wzięli w nim udział: Krzysz-

tof Oleksowicz, założyciel Inter Cars;

Witold Kmieciak i Wojciech Twaróg,

członkowie Zarządu Inter Cars oraz

pracownicy działu ciężarowego.

O pomyśle powstania sieci opowiadał

założyciel Inter Cars, Krzysztof Olekso-

wicz, który wspólnie z Kazimierzem

Neymanem, myślał o przyszłości

warsztatów niezależnych w Polsce.

Drogą ich rozwoju było założenie or-

ganizacji – sieci, podobnej do tych,

które powstawały także w Zachodniej

Europie. Przynależność do takiej orga-

nizacji dawała warsztatom nowe moż-

liwości pozyskiwania części, nowocze-

snych narzędzi i dostępu do wiedzy

technicznej. W tamtych czasach wza-

jemna wymiana wiedzy i doświad-

czeń zastępowała powszechne obec-

nie szkolenia techniczne.

Inter Cars razem z dostawcami części

zdecydował się na utworzenie sieci

warsztatów osobowych Q-Service,

a  dwa lata później – ciężarowych.

Krzysztof Oleksowicz podkreślił, że li-

tera „Q” miała kojarzyć się z wysoką

jakością napraw, od słowa „quality”,

a  nie z szybkością napraw, od słowa

„quick”, jak niektórzy sądzili.

Do współpracy zaproszono kilka

warsztatów, których właściciele opra-

cowali zasady przyjęcia członków sieci 

Q-Service Truck i wraz z przedstawicie-

lami Inter Cars rozpoczęli tworzenie 

organizacji. Obecnie sieć Q-Service 

Truck liczy 89 warsztatów i  dalej się 

rozwija.

Na następnych stronach zamiesz-

czamy wspomnienia założycieli 

i współtwórców sieci.

Uczestników spotkania powitali Krzysztof Oleksowicz, założyciel 

Inter Cars (z prawej), Sylwia Wysocka z Inter Cars (w środku) 

i Witold Kmieciak, członek Zarządu Inter Cars (z lewej). 

Okolicznościowy 

tort wyglądał imponująco. 

Członkom sieci 

wręczono 

pamiątkowe 

dyplomy.

Pamiątkowe zdjęcie ś.p. Kazimierza Neymana, 

współtwórcy sieci, przedstawiciela Inter Cars.
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Pomysłodawcą i inicjatorem powstania sieci Q-Service Truck był Krzysztof Olekso-k

wicz, który chciał założyć sieć warsztatów ciężarówkowych na wzór osobowej sieci Q-Se-

rvice. Na spotkaniu z udziałem Michała Wiśniewskiego ustaliliśmy, że powołujemy do życia 

sieć Q-Service Truck, której zostałem pierwszym członkiem. Pół roku później na targach 

poznańskich Inter Cars ogłosił powstanie tej sieci. To było 15 lat temu. Spotkaliśmy się w ho-

telu w Poznaniu, gdzie ustaliliśmy zasady naszej działalności. Do sieci przystąpiły kolejne 

fi rmy. Naszym mentorem był ś.p. niezapomniany Kazio Neyman. Celowo powiedziałem 

Kazio, gdyż naszym pierwszym założeniem było, że jesteśmy stowarzyszeniem rzemieślni-

ków - kolegów i nikt do nikogo nie mówi per pan, bez względu na wiek. Jeżeli wstępuje do 

sieci, jesteśmy kolegami. Dlatego, mimo różnicy wieku, do dzisiaj wszyscy jesteśmy na ty. 

Drugim ważnym założeniem było zbudowanie zaufania. Na początku samodzielne warsz-

taty traktowały się bardzo nieufnie, gdyż byliśmy konkurentami. Żeby przełamać te uprzedzenia, postanowiliśmy, że każdy każdego musi 

odwiedzić. Taki był początek tej sieci. Zapoznaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy. Poznaliśmy swoje mocne i słabe strony. Natychmiast zaczęła się

wymiana wiedzy i doświadczeń, wzajemne szkolenia pracowników. Dla przykładu, ktoś umiał naprawiać ogrzewanie, ktoś inny klimatyza-

cję. Wymienialiśmy się wiedzą i doświadczeniami. Wówczas nie były dostępne żadne szkolenia. Każdy musiał na własną rękę zdobywać

wiedzę od producentów, co przychodziło z wielką trudnością. Ponieważ występowaliśmy jako pojedyncze warsztaty, producenci niechęt-

nie z nami rozmawiali. Kiedy stworzyliśmy sieć i zostaliśmy objęci patronatem Inter Carsu, to się diametralnie zmieniło. Każdy każdemu 

doradzał, jakiej fi rmy narzędzia warto kupić do warsztatu. Dzięki tym działaniom nasze warsztaty osiągnęły wówczas największy rozwój. 

Do sieci przystępowały kolejne warsztaty i wciągnęliśmy ich w ten sam schemat. Później, gdy liczba członków stała się zbyt duża, formuła

zmieniła się na regionalną. W tej chwili działamy regionalnie, ale na ogólnych spotkaniach dalej wymieniamy się wiedzą. I to jest największa 

korzyść z przynależności do naszej sieci. Chcielibyśmy, by nasza sieć dalej stanowiła elitarne grono, by nie były przyjmowane fi rmy o złej 

reputacji. I myślę, że nam się to udaje. Mamy też duże nadzieje na przyszłość. Nasza wspólna gwarancja działa świetnie. Jeśli mówimy 

klientowi, że nasza gwarancja działa w ok. 89 warsztatach na terenie całej Polski, to klient ma do nas większe zaufanie niż do pojedynczego 

warsztatu w regionie. Do Inter Carsu występujemy jako grupa, uzyskując korzystne warunki zakupowe na części i wyposażenie warszta-

towe. To, według mnie, stanowi o naszej sile i przewadze, jaką daje stowarzyszanie się w sieć.

W latach 90. ubiegłego wieku rynek motoryzacyjny szybko się rozwijał. Warsztaty bory-

kały się z problemem dostępu do części zamiennych i brakiem wiedzy technicznej. Stąd

idea utworzenia sieci warsztatów pojazdów użytkowych, aby dzięki współpracy zaradzić

trudnościom. Nie było wtedy Internetu, więc wymienialiśmy się między sobą wiedzą i do-

świadczeniami pozyskiwanymi w działaniu, na zasadzie prób i błędów. Chcieliśmy stworzyć

sieć warsztatów konkurujących z serwisami autoryzowanymi. Dzisiaj jest nas w Polsce

wielu. Jeśli gdziekolwiek w Polsce popsuje się samochód naprawiany w naszej sieci, to my

zareagujemy. Gdy auto mojego klienta uległo uszkodzeniu na drugim końcu Polski, było

naprawiane na moją prośbę lub na podstawie książeczki gwarancyjno-serwisowej w innym

warsztacie. Jeżeli nie mogli sobie poradzić sami, wysyłałem ekipę, której udostępniano na-

rzędzia i miejsce kanałowe. Ta zasada obowiązuje do dzisiaj. Ja obsługuję przede wszystkim

pojazdy marek MAN i Mercedes-Benz i nie znam tak szczegółowo DAF-a czy Scanii. Wiem,

że w razie potrzeby mogę liczyć na pomoc kolegów, którzy specjalizują się w tych markach.

Powstanie sieci było nowatorskim rozwią-

zaniem, gdyż stworzyliśmy pierwszą sieć

ciężarową w kraju. Teraz dobrze się rozwi-

jamy i do sieci należy 89 serwisów w kraju,

a zaczęło się od siedmiu warsztatów. 

Inspiratorem powstania sieci Q-Service Truck byli Kazimierz Neyman i Paweł Ciok. k

Pierwsze organizacyjne spotkanie odbyło się na Targach Poznańskich w 2009 r. Uczestni-

czyło w nim kilka osób, m.in. Bolesław Rafałko, Kazimierz Orłowski, Janek Olejnik, bracia 

Grzegory. Chcieliśmy stworzyć sieć, by lepiej obsługiwać naszych klientów. Sieć Q-Service 

Truck dawała przede wszystkim wzajemną pomoc techniczną i wspólną gwarancję dla 

klienta na terenie Polski. Głównym celem założenia sieci była jak najlepsza obsługa klienta. 

Dzięki wymianie informacji technicznych, każdy z warsztatów podnosił jakość swoich 

usług. Ja specjalizuję się w pneumatyce hamulcowej i pomagam kolegom, jeśli mają z tym 

problem. Opracowaliśmy kryteria przyjęcia warsztatów do naszej sieci, takie jak wygląd 

warsztatu czy jakość usług. Jeśli warsztat chciał zostać członkiem sieci, był odwiedzany 

przez przedstawicieli grupy założycielskiej, którzy oceniali potencjał kandydata i badali opi-

nie o danym warsztacie. Dzięki przynależności do sieci nasze warsztaty zdobywały nowych 

klientów. Idea okazała się słuszna. 

Nie byłem wprawdzie współzałożycielem sieci, ale mój warsztat przystąpił do niej jako 

jeden z pierwszych. Przeczytałem w gazecie Inter Cars o powstaniu sieci Q-Service Truck 

i skontaktowałem się z Kazimierzem Neymanem. Potem dwaj członkowie sieci przeprowa-

dzili u mnie audyt. O przystąpienie do sieci starał się też inny warsztat działający w okolicy, 

jednak wybrano mnie. Początkowo do sieci należało mniej warsztatów. Na spotkaniach 

obecni byli przedstawiciele wszystkich warsztatów. Wymienialiśmy poglądy, dzieliliśmy się 

problemami i doświadczeniami. Znajomości wspomagające współpracę między warszta-

tami przetrwały do dziś. Obecnie sieć bardzo się rozrosła. Z perspektywy czasu mogę po-

wiedzieć, że przynależność do sieci przy-

niosła wiele korzyści.  Dobrze funkcjonuje 

wspólna gwarancja na naprawy pojazdów 

w całej Polsce. Wzajemna wymiana infor-

macji i szkolenia pozwalają nam na podno-

szenie jakości świadczonych w warsztacie 

usług, co dla mnie osobiście jest najważ-

niejsze.

Od powstania sieci Q-Service Truck upłynęło 15 lat i mamy zamiar działać jeszcze przez k

wiele następnych 15 lat. Przypomnę kilka osób z działu ciężarowego Inter Cars – jednym 

z pierwszych był Michał Wiśniewski, następnie Paweł Dziedzic, potem Witold Smoniewski, 

który przeprowadził wiele zmian organizacyjnych. Dzisiaj działem kieruje Sławomir Rybar-

czyk. W ostatnim czasie włożyliśmy wiele pracy w rozwój działu ciężarowego. Od roku 

wspieram kolegów z działu CV i wspólnie dążymy do tego, by w Inter Cars były dostępne 

wszystkie części potrzebne do wykonania określonej naprawy. 

Członkom sieci Q-Service Truck życzę dalszych sukcesów w rozwijaniu zawodowych pasji.  

Wszystko zaczęło się 15 lat temu od... przypadkowego spotkania na Międzynarodowych

Targach Poznańskich. Przy stoisku fi rmy Jost czterech mężczyzn dyskutowało na temat 

urządzenia do prostowania ram. Rozmowa musiała być ciekawa, ożywiona i profesjonalna, 

co wywołało zainteresowanie stojącego nieopodal starszego pana, który zdecydował się 

włączyć w toczoną konwersację. Po wzajemnej prezentacji okazało się, że dyskutantami 

byli właściciele fi rm warsztatowych: Bolesław Rafałko, Ryszard Niewiadomski, Paweł Ciok 

i Kazimierz Orłowski, zaś dołączył do nich Kazimierz Neyman, pracownik Inter Carsu. W trak-

cie rozmowy wymienialiśmy się doświadczeniami z życia warsztatowego, a Pan Kazimierz 

zaprosił nas do współpracy. Już po dwóch tygodniach doszło do ponownego spotkania, 

tym razem w szerszym gronie. Jak pamiętam, dołączyli do nas Krzysztof Leleniewski, bracia 

Krzysztof i Mariusz Grzegory. Rozmawialiśmy o różnych wariantach dalszej współpracy. Tak 

narodził się pomysł stworzenia sieci warsztatów pod nazwą Q-Service Truck, który był sumą 

naszej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Pan Kazimierz zaś, od samego początku realiza-

cji tego ambitnego zamierzenia, stał się naszym mentorem, opiekunem i doradcą. Podsta-

wowym założeniem, obowiązującym niezmiennie do dziś, było to, aby do sieci należały 

tylko te warsztaty, które gwarantują usługi najwyższej jakości. Z sentymentem wspominam 

nasze pierwsze spotkania. Wzajemne odwiedziny w warsztatach były świetną okazją nie tylko do lepszego poznania się czy wymiany do-

świadczeń, ale i do świetnej zabawy czy też zwiedzania pięknych zakątków naszego kraju. Byliśmy jak jedna wielka rodzina, graliśmy w jed-

nej drużynie, mieliśmy wspólny cel i z uporem dążyliśmy do jego osiągnięcia. Wspólne wyjazdy zawsze nas cieszyły, te pozytywne emocje 

pozostały do dzisiaj. Sieć przez te lata mocno się rozbudowała, a kilka lat temu doszło do jej podziału na regiony, rzadziej więc jest okazja

spotykać się w gronie kolegów z całej Polski. Zwiększenie liczby warsztatów wchodzących w skład sieci spowodowało, że nie znam już 

niestety wszystkich kolegów współpracujących pod logiem Q-Service Truck. Jednak przejeżdżając przez Polskę i mijając tak oznaczone 

warsztaty, odczuwam wielką satysfakcję z tego, że wszędzie tam mogę odnaleźć cząstkę mnie i mojej działalności.

Korzystając z jubileuszu, chcę podziękować Prezesowi Krzysztofowi Oleksowiczowi, szczególnie za to, że przez te wszystkie lata kibicował

nam i wspierał nasze działania. Ta nieoceniona pomoc wiele nam dała i serdecznie za nią dziękujemy. 

Paweł Ciok 

N.S.C. TRUCK

z Zielonki/k. Warszawy
Kazimierz Orłowski 

SERWIS POJAZÓW UŻYTKOWYCH

z Grobic Nowych 

Ryszard Niewiadomski

MOTIR-ABS NIEWIADOMSCY

z Sokołowa Podlaskiego

Witold Kmieciak, 

Członek Zarządu Inter Cars SA

Krzysztof Leleniewski 

KAL-TRUCK

z Karwacza k/Przasnysza

Bolesław Rafałko, właściciel

ZTUH ALBOR

z Wałcza
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15-lecie Q-SERVICE TRUCKŚWIAT WOKÓŁ NAS

WSPOMNIENIA



W HANOWERZE 
TARGI

Dokąd zmierza branża transportowa? Na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź 

uczestnicy 25. Międzynarodowych Targów Pojazdów Użytkowych IAA w Hanowerze.

Wzięła w nich udział rekordowa liczba 2066 wystawców z 45 krajów świata, którzy 

zaprezentowali 322 światowe premiery.
Ryszard POLIT
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Z
badania Eurostatu (urzędu 

statystycznego Unii Europej-

skiej) wynika, że około 76% 

ruchu towarowego w UE przypada na 

transport drogowy. Kierunki rozwoju 

branży transportowej są więc języcz-

kiem uwagi europejskich decydentów. 

W tym roku targowym hitem był pro-

totypowy Mercedes-Benz 2025, 

który może poruszać się sam po au-

i zużywa mniej paliwa” – zachwycał się

Matthias Wissmann, prezes Niemiec-

kiego Związku Przemysłu Motoryza-

cyjnego (VDA). Taki zestaw już jeździ

po niemieckich drogach, a rolą kie-

rowcy jest obserwacja drogi, chyba że

woli czytać gazetę. 

Podczas targów dyskutowano także

o  problemach dystrybucji towarów

w  miastach i nie chodzi tym razem

o  emisję spalin, lecz o hałas emito-

wany przez pojazd. Europejska norma

„cichej ciężarówki” ogranicza maksy-

malne natężenie hałasu do 72 dB

i w tej granicy mieści się pokazany na

targach DAF CF Silent. Co ciekawe, jest

on napędzany tradycyjnym silnikiem

Paccar MX-11 Euro VI z ograniczoną

elektronicznie maksymalną prędko-

ścią obrotową. W konkurencyjnych

rozwiązaniach stosuje się napęd na

gaz ziemny. 

Na targach ogłoszono zwycięzców 

konkursów na najlepszą ciężarówkę, 

auto dostawcze i autobus. Z kronikar-

skiego obowiązku podajemy, że tytuł

Truck of the Year otrzymał Renault

Trucks T, Van of the Year – Iveco Daily,

a Bus of the Year – MAN Lions Ciuty

SNG, miejski autobus z napędem na

metan lub biogaz.

EKONOMIA I EKOLOGIA

Debatowano też nad powtarzanymi

do znudzenia hasłami o konieczności

dalszego obniżania zużycia paliwa

i  zapewnienia bezpieczeństwa na

drogach. Producenci samochodów

odpowiadali, że jeszcze 60 lat temu

ciężarówka zużywała 60 l oleju napę-

dowego na 100 km, a teraz tylko

27-30  l. Dalsze obniżanie zużycia

paliwa jest możliwe przez zastosowa-

nie napędu hybrydowego lub gazu

ziemnego. Pomysły te są znane od

lat i  obecnie jedynie udoskonalane.

Dążeniem konstruktorów jest także 

zmniejszenie oporów tarcia w sa-

mym silniku. Federal Mogul pokazał 

na targach elastomerowe uszczelki 

głowicy odporne na wysokie tempe-

ratury i ciśnienia wewnątrz cylindra 

(do 250 barów), tłoki oraz pierścienie 

tłokowe o  obniżonym tarciu. Scania 

do swoich długodystansowych pojaz-

dów z 13-litrowymi silnikami Euro VI, 

pracujących w mało wymagających 

warunkach dopuszcza stosowanie 

oleju silnikowego o niskiej lepkości. 

W tradycyjnych napędach panuje za-

sada, że systemy pomocnicze, które 

nie muszą pracować cały czas, po-

winny być okresowo odłączane. MAN 

już od pewnego czasu stosuje odłą-

czaną okresowo sprężarkę powietrza, 

podobne rozwiązanie wprowadziła 

także Scania. Ta szwedzka fi rma opra-

cowała także retarder w wersji z wol-

nym kołem, dzięki któremu również 

można go w pewnych sytuacjach 

odłączyć od układu napędowego, co 

tostradzie bez udziału kierowcy.

Zestaw składa się z ciągnika na podwo-

ziu Actrosa i naczepy o aerodynamicz-

nych kształtach. Zainstalowano w  nim

zespół czujników radarowych i kamerę

stereoskopową, dzięki którym pojazd

śledzi ruch drogowy. Co więcej, pojazd

wysyła do centrali informacje o swojej

pozycji i wykonywanych manewrach,

wykorzystując ogólnoeuropejskie pa-

smo G5 sieci WLAN. Planuje się również

komunikację pomiędzy takimi pojaz-

dami w promieniu 500 m w celu wy-

miany wzajemnych informacji o ma-

newrach, np. wjeżdżaniu na autostradę.

„Brzmi to jak science fi ction: cięża-

rówka jeździ bezpiecznie na autostra-

dzie bez udziału kierowcy, komuni-

kuje się z otoczeniem, zapewnia

większe bezpieczeństwo na drogach

Nowy układ wtryskowy CRSN3-25 

typu common rail oleju napędowego 

fi rmy Bosch. Nowością jest praca 

układu bez wypływu do przewodu 

powrotnego niezużytego paliwa przy 

niskich i wysokich obrotach silnika.
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procentuje niższym zużyciem paliwa. 

Nowe oprogramowanie zautomatyzo-

wanych skrzyń biegów umożliwia te-

raz odłączenie napędu podczas zjazdu 

z niewielkiego wzniesienia, by unik-

nąć hamowania silnikiem. 

Coraz głośniej lansuje się napęd ga-

zem ziemnym (CNG), gdyż emisja CO2

jest o 20% mniejsza niż w przypadku 

oleju napędowego, a poziom emisji 

cząstek stałych jest bardzo mały. 

Układy wtryskowe tego paliwa poka-

zały m.in. Delphi i Bosch. Są tu dwie 

możliwości: silnik Diesla napędzany 

jest wyłącznie gazem ziemnym (CNG) 

wtryskiwanym pod ciśnieniem 7 ba-

rów do kolektora ssącego silnika. Aby 

umożliwić zapłon mieszanki gazowo-

-powietrznej, taki silnik musi być do-

datkowo wyposażony w świece 

i  cewki zapłonowe. Drugą możliwo-

ścią jest zasilanie silnika mieszanką 

oleju napędowego i CNG. Wówczas 

wystarczy zamontować do silnika do-

datkowy układ wtryskowy gazu ziem-

nego. Uważa się, że metanem można 

zastąpić do 90% oleju napędowego. 

Podobne instalacje wtryskowe są ofe-

rowane również w naszym kraju, tylko 

zamiast metanu stosuje się gaz LPG 

(propan-butan).

Napęd hybrydowy w ciężarówkach

realizowany jest według schematu: sil-

nik elektryczny prądu przemiennego 

o mocy ok. 120 – 130 kW jest monto-

wany pomiędzy silnikiem spalino-

wym, a przekładnią. Silnik elektryczny 

wspomaga pracę silnika spalinowego 

podczas przyspieszania i jazdy pod 

górę, odzyskuje energię podczas ha-

mowania (rekuperacja) oraz umożli-

wia jazdę z napędem wyłącznie elek-

trycznym. Podczas jazdy długodys-

tansowej można zmniejszyć zużycie 

paliwa o 8%.

Jedną z ciekawostek pokazanych na 

targach było urządzenie do odzyski-

wania energii silnika opracowane 

przez Boscha. Jak wiadomo, silnik 

traci około 60% energii w postaci cie-

pła i Bosch chce ją odzyskać. Urządze-

nie odbiera energię cieplną ze spalin

silnika. Działa to w ten sposób: ciecz

robocza (etanol) jest sprężana i prze-

tłaczana przez pompę do parownika.

W parowniku etanol odbiera ciepło od

spalin, przechodząc w stan gazowy.

Powstała para wykonuje pracę w sil-

niku parowym, po czym skrapla się,

oddając ciepło resztkowe. Skroplony

etanol ponownie wraca do pompy.

Energia cieplna odzyskana w tym pro-

cesie może służyć do dodatkowego

napędu pojazdu lub do napędu

osprzętu, np. alternatora. 

Drugim, ciekawym pomysłem jest wy-

korzystanie ogniw paliwowych jako

źródła prądu do zasilania coraz licz-

niejszych urządzeń dodatkowych, jak 

lodówka czy klimatyzacja postojowa.

Urządzenie, które wytwarza moc do

3  kW, zaprezentowała fi rma Eber-

spächer. Paliwem jest olej napędowy.

Genialnie proste, tylko drogie.

BEZ FAJERWERKÓW

Targową premierę miał nowy silnik 

fi rmy MAN D 38, który zamontowano

we fl agowym modelu TGX D38. Silnik 

ten szczegółowo opisujemy w tym nu-

merze pisma.

Firma ZF Friedrichshafen, która nota 

bene przejmuje fi rmę TRW Automo-

tive Holdings Corp., lansowała dwu-

sprzęgłowe, 12-biegowe skrzynie 

biegów TraXon. Co ciekawe, poka-

zano je również na poprzednich tar-

gach IAA dwa lata temu, ale przeszły 

bez echa. Teraz sytuacja się zmieniła,

odkąd Volvo Trucks w modelu FH sto-

suje właśnie dwusprzęgłowe skrzynie

przekładniowe. Układ ZF oparty jest

na kompaktowej przekładni bazowej

(3200 Nm), którą można połączyć

z  pięcioma różnymi modułami, np.

podwójnego sprzęgła lub hybrydo-

wym. Strategia zmiany biegów w wer-

sji z podwójnym sprzęgłem polega na

szybkiej zmianie najwyższych przeło-

żeń (10 do 12).

Nową generację układu wtrysko-

wego oleju napędowego typu com-

mon rail pokazała fi rma Delphi. Do-

tychczasowe układy tego producenta

serii F2 umożliwiają uzyskanie ciśnie-

nia wtrysku do 2700 barów, a nowe

rozwiązanie jeszcze je podniesie

do 3000 barów, dzięki nowemu elek-

tromagnetycznemu wtryskiwaczowi

DFI  21 i pompie paliwowej. Firma 

Bosch zaprezentowała nowy wtry-

skiwacz CRSN3-25, który pracuje bez

wypływu do przewodu powrotnego

niezużytego paliwa przy niskich i wy-

sokich ciśnieniach. System common

rail opracowany przez Boscha zapo-

biega stratom paliwa będącym efek-

tem przecieków, ale maksymalne ci-

śnienie wtrysku wynosi 2500 barów. 

Bosch prezentował też nowy system 

dozowania płynu AdBlue – Denoxtro-

nic 6, który nie korzysta ze sprężonego 

powietrza. 

Z kolei współpraca Michelin z CEA 

i Proteus ma na celu opracowanie sze-

regu technologii, które umożliwią 

przetworzenie zużytych opon na alko-

hol. Uzyskany w ten sposób alkohol 

będzie w późniejszym etapie wyko-

rzystywany do produkcji ekologicznej 

gumy.

Pomysłów na unowocześnienie cięża-

rówki jest więc bez liku. Wkrótce prze-

konamy się, które z nich sprawdzą się 

w praktyce. 

Hitem targów był 

Mercedes-Benz 2015, 

który porusza się sam bez 

udziału kierowcy.

acja wtryskiwaczy HPDI Nowość Delphi – druga genera

Diesla gazem ziemnym. eznaczonych do zasilania silników Dprze

ulator Nowy akumu

ve EFB VARTA Promotiv

owym z cyrkulatorem kwaso

wyższy mającym umożliwić w

poziom ładowania.poziom ładow

Tytuł Truck of the Year otrzymał Renault Trucks T 

i stoisko tej fi rmy wzbudzało szczególne zainteresowanie.

Po raz pierwszy na IAA – chiński Dongfeng (wschodni wiatr). W topowym modelu KX 

zastosowano silniki opracowane we współpracy z Cummins i Volvo Trucks, skrzynie 

biegów ZF, hamulce – Knorr lub Wabco, osie Dana. Roczna produkcja wynosi 200 tys. 

ciężarówek, 120 tys. silników i 60 tys. skrzyń biegów. Prezydent Huang Gang 

powiedział „Dongfeng, to Wschodni wiatr, wiejący z zachodu”. Mamy się bać?

e zawieszenie przednie Niezależn

o ciężarówek proponuje IS 80 TF do

ma ZF. Takie zawieszenie fi rm

nież stosuje Volvo Truck. równ

Kto następny?
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Przez ostatnie dwa lata prowadziłem szkolenia z zakresu naprawy i diagnostyki 

manualnych (ZF 16 S) oraz zautomatyzowanych (ZF AS Tronic) skrzyń biegów.

Brały w nich udział warsztaty, które chciały pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu, 

a także takie, dla których było to zagadnienie całkiem nowe, gdyż do tej pory 

nie zajmowały się przekładniami.

manualne (ZF 16 S) i zautomatyzowane (ZF AS Tronic)

Naprawiamy skrzynie biegów: 

Wojciech GAŁCZYŃSKI

S
zkolenia te, szczególnie doty-

czące skrzyń zautomatyzowa-

nych, cieszyły się dużym zainte-

resowaniem. Chciałbym podziękować

warsztatom za liczny udział, a uczest-

nikom – za aktywność. Szkolenia

z tego zakresu będą kontynuowane. 

Szkolenia przyczyniły się do podnie-

sienia kultury technicznej w warszta-

tach, o czym świadczy wzrost sprze-

daży oryginalnych części zamie-

nnych i narzędzi specjalnych. Pod-

czas szkoleń przekonywałem uczest-

ników, że naprawa skrzyń biegów jest

na tyle droga, iż korzystanie z części

niskiej jakości po prostu się nie opłaca.

Zauważyliśmy, że po szkoleniach

warsztaty zaczęły kupować orygi-

nalne narzędzia, specjalne do na-

prawy przekładni. Na szkoleniach po-

kazywałem, że dzięki narzędziom

specjalnym można daną naprawę wy-

konać 2-3 razy szybciej i co równie

ważne, nie niszcząc elementów

skrzyni. Np. żeby zdemontować koło

zębate, trzeba zdjąć łożysko. Jeśli nie

mamy specjalnego ściągacza do ło-

żysk, podczas demontażu zostanie

ono uszkodzone. Uczestnicy szkoleń

poznają zasady korzystania z tych na-

rzędzi. Dowiadują się m.in., że do

ściągaczy nie można stosować kluczy

pneumatycznych. Klucz ten pracuje

TREŚĆ SZKOLENIA:

1. Budowa i działanie 
zautomatyzowanych skrzyń 
biegów.

2. Demontaż skrzyni biegów.

3. Analiza luzów.

4. Regulacja łożysk i wałków.

5. Diagnoza za pomocą komputera
diagnostycznego, wyszukiwanie 
błędów i ich analiza.

6. Omówienie wariantów napędów 
dodatkowych.

7. Omówienia urządzenia 
sterującego.

8. Diagnoza czujników.

9. Omówienie funkcji zwalniacza

Czas trwania szkolenia – 3 dni

Zautomatyzowana skrzynia
biegów ZF AS Tronic (SK-04)

na zasadzie udarowowejej (( ddududerererzezezeniinini )a)a)a),, cococo 

powoduje zniszczenie ściągacza. 

PROFESJONALNA DIAGNOSTYKA

Uczestnicy szkoleń mieli okazję prze-

konać się, że demontaż skrzyni to

ostateczność. Wcześniej należy prze-

prowadzić profesjonalną diagnostykę.

Taka metoda dydaktyczna przynosi

rezultaty, bowiem otrzymuję coraz

mniej telefonów z lakonicznymi pyta-

niami w rodzaju – „Co mam zrobić, bo

się pali lampka?” Po szkoleniach

dzwoniący najpierw opisują, jakie

czynności zostały wykonane i pytają,

co można jeszcze zdiagnozować, za-

nim skrzynia zostanie zdemontowana.

Najwięcej błędów powoduje nie-

znajomość wpływu niektórych pod-

zespołów na pracę skrzyni biegów, 

szczególnie zautomatyzowanej.

Może się tak zdarzyć, że naprawimy

yskskrzynię, ale nie usuniemy przyczyny

zusterki. Np. magnesy zakładane prze

a-kierowców na czujniki powodują za

ekłócenie sygnału wyjściowego ze

a-skrzyni i rzeczywiście „oszukują” ta

y-chograf, ale przy okazji niszczą skrzy

nię biegów. Warto więc zdjąć te ma-

gnesy, czy w  innym przypadku,

dokładnie sprawdzić działanie układu

ABS, który ma również wpływ na dzia-

łanie skrzyni zautomatyzowanej.

Każda skrzynia biegów na swoje ce-

chy charakterystyczne i powtarzalne 

usterki. W związku z tym producenci

wprowadzają zmiany konstrukcyjne,

o których staram się na bieżąco infor-

mować podczas szkoleń. Jest to

istotne podczas zamawiania części,

a  w przypadku skrzyń ZF tych zmian

jest dość sporo.

Na szkoleniach omawiamy skrzynie

biegów fi rmy ZF, gdyż w nich się spe-

cjalizuję. Zajęcia praktyczne ze zauto-

matyzowanej skrzyni odbywają się na 

modelu ZF AS Tronic – 12 AS 23 01. 

Pozostałe skrzynie omawiam w teorii, 

w tym popularne AS Tronic Mid i AS 

Tronic Lite.

Szkolenie ze skrzyni zautomatyzowa-

nej trwa 3 dni. W pierwszym dniu 

uczę teorii. Połowa drugiego dnia jest 

przeznaczona na diagnostykę na sa-

mochodzie, a pozostały czas szkole-

nia, a  więc 1,5 dnia, jest wykorzysty-

wane na rozłożenie i złożenie skrzyni 

biegów.

Szkolenia przeprowadzane są w kilku-

osobowych grupach, dzięki czemu 

każdy uczestnik może wiele czynności 

wykonać osobiście.

Dziękuję warsztatom, które wzięły 

udział w szkoleniach dotyczących 

skrzyń przekładniowych. Nie jestem 

w stanie wymienić wszystkich uczest-

ników szkoleń. Dziękuję za aktywność 

panom: Romanowi Bednarskiemu, 

Pawłowi Ciokowi, Adamowi Kamiń-

skiemu, Dariuszowi Krupie, Krzyszto-

fowi Leleniewskiemu, Hubertowi Be-

tlejewskiemu, Janowi Palusowi.

Zapraszam do dalszej współpracy.

Przygotowanie skrzyni biegów do montażu grupy planetarnej

aZautomatyzowan

Sskrzynia biegów ZF A

e.Tronic Lite
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MAN wprowadził zawory wypukłe, 

co ma zwiększyć ich trwałość. Ta ce-

cha konstrukcyjna zapobiega bowiem 

odkształcaniu zaworów wlotowych 

i  wylotowych (cztery na każdy cylin-

der) podczas otwierania i zamykania. 

Dzięki temu rozwiązaniu dwukrotnie 

wydłużono interwał między kolejnymi 

ustawieniami luzu zaworowego. W no-

wym silniku zawory są regulowane 

przy co drugiej wymianie oleju. 

WTRYSK COMMON RAIL 

TRZECIEJ GENERACJI

MAN jest prekursorem w stosowaniu 

układu wtryskowego typu common 

rail. W opisywanym silniku zastoso-

wano układ common rail III generacji, 

który umożliwia uzyskanie maksymal-

nego ciśnienia wtrysku do 2500 ba-

rów (fi rmy Bosch). W jednym cyklu 

pracy silnika paliwo jest wtryski-

wane w trzech dawkach: wstępnej, 

zasadniczej i dopalającej. Objętość

wtryskiwanego paliwa każdej z dawek 

i czas wtrysku można regulować.

DWUSTOPNIOWE DOŁADOWANIE

W przeciwieństwie do wielu konku-

rentów MAN zrezygnował ze stosowa-

nia turbosprężarki o zmiennej geome-

trii na korzyść dwustopniowego 

doładowania. Co prawda, zamiast jed-

nej turbosprężarki są dwie, ale o stałej 

geometrii, a więc prostsze w budowie 

i  dzięki temu bardziej niezawodne. 

System doładowania składa się 

z  dwóch połączonych szeregowo 

turbosprężarek o różnej wielkości.

Mniejsza turbosprężarka wysokoci-

śnieniowa działa przy niskich prędko-

ściach obrotowych silnika. Wraz ze 

wzrostem prędkości i obciążenia do 

pracy włącza się większa, niskociśnie-

niowa turbosprężarka. Jeżeli silnik 

pracuje pod wysokim obciążeniem, 

Tego jeszcze nie było – wypukłe 

zzawory mają zapobiegać ich 

podkształcaniu podczas otwierania 

i zamykania.zamykania.

ukształtowanaPatent MAN-a to specjalnie u

wa sztucznegomiska olejowa z tworzyw

ukująca hałas.redu

Układ wtryskowy common rail III 

generacji umożliwia uzyskanie ciśnienia 

wtrysku do 2500 barów.

4

3
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Now

MAN D 3876

Ryszard POLIT

Zgodnie z sugestią Czytelników prezentujemy nowy silnik fi rmy MAN. Producenciz sugestią Czytelników prezentujemy nowy silnik fi rmy MAN. Producenci

samochodów uporali się z normą Euro VI i poszli o krok dalej – modernizują jednostki 

napędowe pod kątem zwiększenia niezawodności i trwałości, a nie jak dotychczas 

ograniczenia emisji spalin.

T
ą drogą poszedł MAN, którego 

nowy silnik D 3876 ma być nieza-

wodny, łatwy w obsłudze i  dłu-

gowieczny. Czy te założenia są realne?

Silnik D3876 to 6-cylindrowa, rzędowa 

jednostka napędowa, która z pojem-

ności 15,2 l osiąga moc maksymalną: 

520, 560 lub 640 KM. Nowy silnik po-

wstał z wykorzystaniem tej samej kon-

strukcji i z tych samych materiałów, co 

dobrze znane silniki D20/D26. To ty-

powe działanie, bowiem rzadko kiedy 

silnik projektuje się od zera. Blok sil-

nika i głowicę wykonano z żeliwa

z  grafi tem wermikularnym (GJV450)

i  zachowano podstawową geometrię

łożysk głównych wału korbowego.

Zgodnie z współczesnymi wymogami,

nowy silnik jest lżejszy o 160 kg od

najsilniejszego silnika D28 V8 Euro V.

Jak twierdzi producent, D3876 jest 

jednym z najlżejszych silników 

w swojej klasie. Tak duże ograniczenie

masy zostało osiągnięte m.in. dzięki

wykonaniu obudowy koła zamacho-

wego z aluminium wraz z odlewanymi

wspornikami silnika. Miskę olejową

i  pokrywę zaworów wyprodukowano

z  bardzo wytrzymałego i  odpornego

na uderzenia, ale jednak lekkiego,

tworzywa sztucznego. Kształt miski

olejowej został opatentowany przez

MAN-a, gdyż redukuje hałas emito-

wany przez silnik. 

Po raz pierwszy w silnikach wysoko-

prężnych do pojazdów ciężarowych 

Oznaczennia:

 1 – jednostka sterująca

 2 –  pompa wysokiego

ciśnienia paliwa

 3 – szyna common rail

 4 – wtryskiwacze
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y system chłodzeniaNowy

own), w którym ciecz (top-do

pompowana z góry chłodząca jest

ewnia równomiernena dół, co zape

nie wtryskiwacza (1)chłodzen

gniazda zaworu (2). i 
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44

Osiem śrub

mocowania głowicy 

każdego cylindra

równomiernie dociska

głowicę do bloku 

silnika. 

Układ recyrkulacji spalin z dwiema chłodnicami spalin.

Oznaczenia:

 1 – pierścień termiczny

 2 – śruby 

Oznaczenia:

 1 – zawór EGR

 2 – chłodnica wysokotemperaturowa

 3 – chłodnica niskotemperaturowa

 4 –  mieszalnik schłodzonego powietrza 

doładowania i spalin

1

2

przedostawaniu się spalin między tu-

leję cylindrową a tłok. Pierścień ma 

przyczynić się do zmniejszenia ilości 

nagaru, który osadza się na wierzchoł-

kowej części tłoka i zmniejszenia zuży-

cia tulei cylindrowej. Zdaniem produ-

centa nowy silnik zużywa mniej oleju 

niż poprzednie, ale podstawową ko-

rzyścią ma być skuteczne smarowanie 

cylindrów. Mimo tych modyfi kacji, in-

terwały wymiany oleju pozostają takie 

same, jak dla silników MAN D26.

Stosowanie bardzo wysokich szczyto-

wych ciśnień w komorze spalania sil-

nika jest możliwe dzięki nowoczesnym 

tłokom, które są coraz bardziej od-

porne na obciążenia mechaniczne 

i  termiczne. Z tych powodów w silni-

kach do ciężarówek z reguły stosuje 

się kute tłoki stalowe, a nie alumi-

niowe, chociaż te ostatnie są lżejsze 

i lepiej odprowadzają ciepło. MAN za-

stosował tłoki stalowe, które są obec-

nie preferowane nawet dla mniejszych 

średnic (otwór cylindra mniejszy niż 

130 mm). Przy okazji warto wspo-

mnieć, że przy szczytowych ciśnie-

niach na tłoku ok. 300 barów bardzo 

wysokie są obciążenia sworznia tłoko-y ą ą

wego. Dobry tłok można poznać m.in. 

po sposobie obróbki otworu sworznia. 

System doładowania składa

się z dwóch połączonych

szeregowo turbosprężarek 

o różnej wielkości. 

Oznaczenia:

 1 –  turbosprężarka

niskociśnieniowa

 2 –  międzystopniowa 

chłodnica powietrza

 3 –  turbosprężarka

wysokociśnieniowa

 4 – chłodnica powietrza

nie z którą ciecz chłodząca jest kiero-

wana z góry na dół. Konstruktorom

zależało na tym, by jeszcze chłodna

ciecz w pierwszej kolejności odbierała

ciepło od wtryskiwaczy, zaworów wy-

dechowych i gniazd zaworowych,

które są szczególnie narażone na

przegrzanie. Zdaniem producenta,

taki sposób chłodzenia pozwala na

równomierne odbieranie ciepła ze

wszystkich cylindrów. Co więcej, sys-

tem chłodzenia jest tak wydajny, że

można było zmniejszyć prędkość

przepływu cieczy chłodzącej w ukła-

dzie. Uniknięto w ten sposób m.in.

niebezpiecznego zjawiska kawitacji. 

OSIEM ŚRUB MOCOWANIA 

GŁOWICY

Zwiększeniu niezawodności silnika

ma służyć również kolejne rozwiąza-

nie konstrukcyjne – osiem śrub moco-

wania głowicy każdego cylindra.

Dzięki takiemu rozmieszczeniu śruby

równomiernie dociskają głowicę i tu-

leję cylindrową do bloku silnika. Takie

rozwiązanie ma wydłużyć trwałość

uszczelki głowicy, która, zdaniem pro-

ducenta, wytrzyma cały okres „życia” 

silnika. Co więcej, przy górnej krawę-

dzi tulei cylindrowej znajduje się 

pierścień termiczny, który zapobiega

turbosprężarkami, co ma ten walor, że

zmniejsza również obciążenie cieplne

turbosprężarki wysokociśnieniowej.

Druga chłodnica znajduje się przed

silnikiem. Jak podaje producent,

chłodnice mogą obniżyć temperaturę

powietrza wlotowego do silnika do

temperatury niższej niż ciecz chło-

dząca jednostkę napędową.

NOWY POMYSŁ 

NA CHŁODZENIE SILNIKA

Dążenie do ciągłego wzrostu spraw-

ności silników spowodowało przecią-

żenia cieplne w wielu miejscach jed-

nostki napędowej. By temu przeciw-

działać, MAN zastosował nową kon-

cepcję chłodzenia (top-down), zgod-

turbosprężarka niskociśnieniowa przej-

muje większą część pracy. Jak pod-

kreśla producent, maksymalny mo-

ment obrotowy osiągany jest już od 

930 obr./min. Zakłada się, że jednostka 

napędowa w typowych warunkach 

będzie pracowała przy niższych obro-

tach, co przyczyni się do zmniejszenia 

zużycia paliwa i równocześnie mniej-

szego zużycia współpracujących ze 

sobą części silnika. 

Sprężanie powietrza w turbosprężar-

kach powoduje wzrost temperatury 

przy malejącej gęstości powietrza, 

co pogarsza napełnianie cylindrów. 

MAN zastosował dwustopniowy 

układ chłodzenia powietrza dołado-

wującego z dwiema chłodnicami.

Jedna chłodnica znajduje się między 

3
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Każdy, kto musiał przenocować w kabinie ciężarówki 

zimą, doceni znaczenie ogrzewania postojowego. Działa 

ono przy niepracującym silniku pojazdu.  

OGRZEWANIE postojowe

Andrzej WYRZYKOWSKI

W
nowych pojazdach ogrze-

wanie postojowe stało się

wyposażeniem standar-

dowym, w starszych można je zamon-

tować dodatkowo. Działa ono według

prostej zasady – w zamkniętej komo-

rze spala się paliwo, a wytworzone cie-

pło służy do ogrzewania powietrza

kierowanego do kabiny pojazdu lub

do ogrzewania cieczy w obiegu chło-

dzenia silnika. Do układów ogrzewa-

nia postojowego z reguły wykorzy-

stywane jest paliwo ze zbiornika 

samochodu. Współczesne konstruk-

cje mają własny układ wydechowy,

często z tłumikiem, więc nie są uciąż-

liwe na parkingu. Większość urządzeń

obsługuje się za pomocą programa-

tora lub zdalnego pilota, oferowa-

nego jako dodatkowa opcja dostępna

w każdym rodzaju ogrzewania. W naj-

droższych wersjach sterowanie ogrze-

waniem można realizować za pomocą

telefonu komórkowego i sieci GSM.

Zdalne sterowanie umożliwia wcze-

śniejsze uruchomienie ogrzewania

przed jazdą, by nagrzała się kabina

i lód stopniał na szybach. 

Obecnie dostępne są dwa rodzaje 

ogrzewania postojowego – powie-

trzne lub wodne.

Ogrzewanie wodne jest włączone 

w obieg cieczy chłodzącej silnik. Urzą-

dzenie ma własną pompę paliwa, 

która tłoczy paliwo ze zbiornika do 

komory spalania. Powstałe ze spalania 

paliwa ciepło ogrzewa ciecz chło-

dzącą, która jest rozprowadzana 

w  tzw. małym obiegu chłodniczym 

silnika za pomocą pompy elektrycz-

nej. W ten sposób nagrzewa się silnik 

i nagrzewnica wnętrza kabiny. Po włą-

czeniu wentylacji kabiny ciepłe po-

wietrze ogrzewa wnętrze. Zaletą tego 

Powietrzne

urządzenie grzewcze

Webasto Air Top 2000 ST jest 

montowane w kabinie. 

44
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UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN

W celu spełnienia norm czystości spa-

lin Euro VI zastosowano układ recyrku-

lacji spalin EGR, układ selektywnej re-

dukcji katalitycznej (SCR) i fi ltr cząstek 

stałych. Recyrkulowane gazy spali-

nowe są chłodzone w dwóch chłod-

nicach: wysokotemperaturowej i ni-

skotemperaturowej, dzięki którym 

temperaturę spalin kierowanych z po-

wrotem do cylindrów można obniżyć 

o 40%. W związku z tym szczytowe 

temperatury spalania są niższe e

i zmniejsza się emisja NOx. A to z koleei 

powoduje mniejsze zużycie płynu Add-

Blue. MAN twierdzi, że w porównaniu 

z silnikiem Euro V zużycie AdBlue spaa-

dło aż o 60%. Chłodnica wysokotemm-

peraturowa jest zintegrowana z ukłaa-

dem chłodzenia silnika, a chłodnicca 

niskotemperaturowa wchodzi w skład 

układu chłodzenia powietrza doładoo-

wującego. MAN twierdzi również, żże 

dzięki nowoczesnemu układowi comm-

mon rail zmniejszyła się emisja cząsteek 

stałych i w związku z tym aktywna ree-

generacja fi ltra cząstek stałych nie jesst

potrzebna. Filtr cząstek stałych trzebba 

czyścić w warsztacie co 500 tys. km. 

Dla mechaników znających poprzed-

nie silniki D20/D28 serwisowanie no-

wego D3876 będzie ułatwione, gdyż

zastosowano wiele tych samych ele-

mentów, jak moduł fi ltra oleju, fi ltr pa-

liwa, pompę płynu chłodzącego, za-

wór recyrkulacji spalin, napęd

wentylatora chłodnicy, rozrusznik, al-

ternator, osuszacz powietrza czy układ

pasowy napędu urządzeń pomocni-

czych. Rozrząd jest dostępny bez ko-

nieczności uprzedniego demontażu

fi ltra powietrza.

Silnik D 3876 o mocy 640 KM ma być

topową wersją jednostek napędo-

wych MAN-a, który zrezygnował z wi-

dlastego układu cylindrów.

Z silnikiem współpracuje 

sprężarka powietrza, która jest 

okresowo wyłączana z pracy.

W ruchu dalekobieżnym, gdy 

zapotrzebowanie na powietrze

jest stosunkowo niewielkie,

sprężarka może być odłączana

przez 90% czasu jazdy.

W zależności od potrzeb może

być stosowana sprężarka

1- lub 2-cylindrowa.

Silnik jest dostępny z konwencjonalnym hamulcem silnikowym EVB (300 kW siły 

hamowania) oraz zdumiewająco wydajnym EVB Turbo (600 kW siły hamowania). 

Na rysunku hamulec silnikowy EVB Turbo.

nia:Oznaczen

mpresor 1 – kom

 2 – sprzęgło wielotarczowe 2 – sprz

Oznaczenia:

1 – kolektor

 2 – zawory wydechowe

 3 – siłownik sterujący

 4 – turbina

22
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rozwiązania jest ogrzewanie silnika,

który w niskich temperaturach ma

ułatwiony rozruch i emituje mniej tok-

sycznych związków. Wadą – znaczne

zużycie energii elektrycznej. Montaż

ogrzewania wodnego jest trudniejszy

od powietrznego, gdyż wymaga pod-

łączenia do układu chłodzenia silnika.

Zużycie paliwa wynosi ok. 0,5 l paliwa/

godz.

W ostatnim czasie coraz większą po-

pularnością cieszy się ogrzewanie 

powietrzne. Nie jest ono włączone 

w  obieg chłodzenia silnika, więc –  ła-

twiejsze i tańsze w montażu oraz mniej

energochłonne od ogrzewania wod-

nego. Zasada działania jest identyczna

– paliwo spala się w komorze spalania,

a wytworzone ciepło ogrzewa powie-

trze znajdujące się we wnętrzu kabiny.

Urządzenie grzewcze montuje się

w kabinie pojazdu.

Oba systemy – powietrzny i wodny 

–  mogą służyć także do ogrzewania

przestrzeni ładunkowej, w której prze-

wozi się produkty wrażliwe na mróz

lub zmiany temperatury.

DOBRY AKUMULATOR

Ogrzewanie postojowe podczas pracy

pobiera z akumulatora pojazdu prąd,

którego wartość zależy od mocy

grzewczej urządzenia. Prądem napę-

PARAMETRY
EBERSPRÄCHER 

AIRTRONIC D 2

EBERSPRÄCHER 

AIRTRONIC D 4

WEBASTO AIR 

TOP 2000 ST

WEBASTO AIR 

TOP EVO 3900

TRUMA 

TRUMATIC 

E 2400 

TRUMA 

TRUMATIC 

E 4000

 Moc grzewcza 

(W)
850 – 2200 900 – 4000 900 – 2000 1500 – 3500 2400 3700

Przepływ 

powietrza (m3/h)
40 – 105 60 – 185 93 132 – 139 49 – 78 70 – 102

Pobór mocy 

elektrycznej (W)
8 – 34 7 – 40 14 – 29 15 – 40 10 – 17 14 – 26

Zużycie paliwa 

(l/h)
0,1 – 0,28 0,11 – 0,51 0,14 – 0,28 0,19 – 0,44 0,19 – 0,38 0,29 – 0,60

Masa (kg) 2,7 4,5 2,6 5,9 4,8 8,6

Paliwo Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy
Płynny 

propan-butan

Płynny 

propan-butan
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Ogrzewanie powietrzne Eberspächer Airtronic jest najczęściej montowane w przestrzeni, 

którą mają ogrzać. Dmuchawa samochodu zasysa powietrze, które ogrzewa się od 

komory spalania i jest wtłaczane do ogrzewanego wnętrza. System Airtonic ma funkcję 

przewietrzania, czyli możliwość załączania samej dmuchawy.

Powietrzne 

urządzenie grzewcze urządzenie grzewcze

AIRTRONIC D 2 fi rmy 

Eberspächer. 

Oznaczenia:

 1 –  wlot zimmnego

powietrzza

 2 –  dmuchaawa 

powietrzza

 3 – sterownnik

 4 –  dmuchaawa powietrza 

spalaniaa

 5 – świeca żżarowa

 6 – komora spalania

 7 – wymiennnik ciepła

 8 – wylot cieepłego powietrza

 9 – wylot spalin

10 – wlot powietrza spalania

11 – doprowadzenie paliwa

Przed sezonem zimowym polecam

ogrzewanie postojowe montowane

w kabinie samochodu użytkowego lub

autobusu. Ogrzewanie działające nie-

zależnie od silnika pojazdu nie jest już

urządzeniem luksusowym. To koniecz-

ność, szczególnie w naszym klimacie.

Ze względu na prostotę montażu po-

pularnością cieszą się agregaty po-

wietrzne, które Inter Cars ma w swojej

stałej ofercie. Są to urządzenia Airtro-

nic D 2 i D 4 fi rmy Ebersprächer w wer-

sjach 12 i 24 V zasilane olejem napędo-

wym. Zasada działania jest identyczna,

różnią się mocą grzewczą i gabary-

tami. Na zamówienie jesteśmy w sta-

nie sprowadzić nie tylko powietrzne, lecz także wodne agregaty grzew-

cze innych producentów wraz z potrzebnymi częściami zamiennymi. 

Oferujemy także części eksploatacyjne do ogrzewań powietrznych 

i  wodnych produkcji Ebersprächer oraz Webasto, takie jak: sztyfty ża-

rowe, dmuchawy, uszczelki, czujniki, pompy paliwa, wymienniki ciepła. 

Zapraszamy do naszych fi lii. 

Michał Bielecki, 

specjalista ds. produktu 

Inter Cars SA

dzane są pompa paliwa i wentylator

dmuchawy. Spory prąd pobierany jest

także w momencie zainicjowania za-

płonu paliwa, co realizowane jest spe-

cjalnym żarnikiem. Dlatego pojazdy 

z  zainstalowanym ogrzewaniem 

postojowym muszą być w dobrym 

stanie technicznym, co szczególnie 

dotyczy instalacji elektrycznej 

i  sprawnego akumulatora. Bardziej

wymagające jest ogrzewanie wodne,

które działa prawidłowo, jeśli układ

chłodzenia silnika ma szczelne prze-

wody i sprawny termostat. 

BOGATA OFERTA

Na naszym rynku najpopularniejsze są

urządzenia fi rm Webasto i Eber-

sprächer. Oferują one szeroki wybór

urządzeń powietrznych i wodnych do-

stępnych w wersjach na 12/24V 

o mocy grzewczej od 850 W do 5500 W

i  zasilanych olejem napędowym lub

benzyną (do aut dostawczych). Cza-

sami można spotkać urządzenia nie-

mieckiej fi rmy Truma (Trumatic

E  2400/Trumatic E 4000) zasilane ga-

zem propan-butan. Zalety urządzenia

to oszczędność gazu oraz bardzo ci-

cha praca, ale trzeba przewozić butlę

z  gazem. Moc grzewczą urządzenia

dobiera się w zależności od objętości

ogrzewanej przestrzeni. 

Ogrzewanie powietrzne 

Trumatic E 2400 fi rmy Truma

jest produkowane także

w wersji zasilanej gazem LPG, 

co wymaga przechowywania

butli.  

1
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Przekrój Webasto 

Air Top 2000 ST. 

wa ogrzewaniaBudow

etrznego Trumapowie

rumatic E 2400.Tr

Oznaczenia:

 1 –  wlot zimnego powietrza

zasysanego z kabiny

 2 –  wlot powietrza2 – wlot powietrza

wykorzystywanego w procesie spalania

 3 –  przewód doprowadzający paliwo

 4 –  wylot spalin

 5 –  ciepłe powietrze kierowane do kabiny

 6 –  wentylator Oznaczenia:

1 –  wlot powietrza wykorzystywanego 

w procesie spalania

2 –  wylot spalin

3 –  wylot ogrzanego powietrzay g g p

4 –  wlot zimnego powietrza

5 –  doprowadzenie paliwa
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Konstruktorzy brytyjskiej fi rmy Commer doszli do 

wniosku, że głowica silnika jest całkowicie zbędna, a nawet 

szkodliwa, gdyż powoduje straty ciepła. Zaprojektowali 

i w 1954 roku wdrożyli do produkcji silnik z zapłonem 

samoczynnym, który nie miał głowicy i zaworów. 

Co za oszczędność!

Commer kołatka

Ż
eby pozbyć się głowicy, dwa

tłoki umieszczono naprzeciwko

siebie w jednym, wspólnym cy-

lindrze. Między tłokami znajdowała się 

więc jedna, wspólna komora spalania. 

W czasie suwu pracy tłoki oddalały się

od siebie i zbliżały się – w czasie suwu

sprężania. Powietrze było wtłaczane

do komory spalania przy pomocy sprę-

żarki Rootsa przez otwory z jednej 

Ryszard POLIT

Dwusuwowy silnik 

z zapłonem samoczynnym 

fi rmy Commer z 1954 r. nie 

miał głowicy i zaworów. 

Przejrzysty wygląd głównego menu

wacz paliwa

ka Rootsa

 3 –  otwór wlotowy powietrza

 4 –  korbowód tłoka

 5 –  wahacz

 6 –  korbowód

 7 –  wał korbowy

 8 –  miska olejowa

 9 –  kanał wylotowy spalin

strony cylindra, a spaliny uchodziły 

przez otwory umieszczone z drugiej 

strony cylindra. W środku cylindra 

umieszczono wtryskiwacz.

ZASADA DZIAŁANIA

Tłoki są w stosunku do siebie nieco 

przesunięte. Gdy jeden z nich odsłoni 

otwory wylotowe, spaliny opuszczają 

cylinder, a ciśnienie spada poniżej at-

mosferycznego. W tym czasie drugi 

tłok odsłania otwory wlotowe, którymi 

do cylindra wpada powietrze. Pierwszy 

tłok mija punkt zwrotny i w ruchu po-

wrotnym zasłania otwory wydechowe, 

lecz otwory wlotowe są nadal otwarte. 

Otwory wlotowe są zasłonięte przez 

tłok przy ciśnieniu nieco wyższym od 

atmosferycznego. Pod koniec suwu 

sprężania pierwszy tłok dochodzi 

nieco wcześniej do punktu zwrotnego 

niż drugi. Następuje wtrysk paliwa, 

które pada na denka obu tłoków i od-

parowuje. Następuje zapłon mieszanki 

paliwowo-powietrznej. Ten silnik ma 

więc zapłon samoczynny, ale pracuje 

w obiegu dwusuwowym.

Każdy z tłoków połączony jest korbo-

wodem z wahaczem, który przez drugi 

korbowód napędza wspólny wał kor-

bowy. Taka konstrukcja przeniesienia 

ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków na 

wał korbowy ma kilka zalet. Podczas 

ruchu tłoka połączony z nim korbowód 

ma bardzo małe wychylenia od osi cy-

lindra. Dzięki temu korbowód w mini-

malnym stopniu oddziałuje na tłok, 

który nie jest dociskany do cylindra. 

Podczas eksploatacji silników okazało 

się, że zużycie pierścieni tłokowych 

i  gładzi cylindrowej było kilkakrotnie 

mniejsze niż w tradycyjnych silnikach 

rzędowych. Co więcej, zużycie paliwa 

było o 30% mniejsze w stosunku do sil-

ników 4-suwowych.

Firma Commer (1905 – 1979) produko-

wała takie silniki jako 2-, 3- i 4-cylin-

drowe z przeznaczeniem do napędu 

autobusów. Silniki te, zabudowywane 

pod podłogą autobusu, przezywano 

Commer kołatka, gdyż były bardzo gło-

śne i wytwarzały charakterystyczny 

stukot. Ich produkcja została wstrzy-

mana, gdy fi rmę Commer w roku 1970 

przejął Chrysler Europe i przemianował 

na Dodge.  

Oznaczenia:

 1 –  wtryskiw

 2 –  sprężark

 3 –  otwór wl
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Nowy IC_Katalog Online
Będzie nowoczesny, ale intuicyjny i prosty w obsłudze. Z pełną ofertą części, narzędzi,

opon i akcesoriów do samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. Stanie się 

nieodłącznym elementem pracy w każdym warsztacie samochodowym. Co to takiego? 

Nowy IC _Katalog Online.

P
rogram IC_Katalog Online to 

od wielu lat podstawowe na-

rzędzie komunikacji fi rmy Inter 

Cars z warsztatami samochodowymi. 

Dzięki niemu mogą w łatwy sposób 

znaleźć potrzebny towar i złożyć za-

mówienie przez Internet, sprawdzić 

aktualną ofertę, zapoznać się z nowo-

ściami. Jest też wykorzystywany do 

tworzenia wycen napraw samocho-

dów w oparciu o dane o czasach na-

praw, pobierania faktur i rozrachun-

ków, komunikacji z  produktowo-

technicznym systemem HelpDesk, 

przygotowywaniem ofert. Bardzo 

dużą funkcjonalnością jest obsługa 

zleceń fl otowych – zarówno od strony 

warsztatów fl otowych, jak i obsługi-

wanych podmiotów. Aby poznać opi-

nię o IC_Katalogu Online, Inter Cars 

przeprowadził dziesiątki ankiet, roz-

mów i konsultacji z klientami na jego 

temat. Dzięki tej wiedzy, wie jak po-

winna wyglądać doskonała platforma 

wzajemnej wymiany informacji. Bę-

dzie nią IC_Katalog Online w najnow-

szej wersji, którego premiera zapowia-

dana jest na początek 2015 roku. 

NOWY, ALE JAKI?

Interfejs nowego programu został za-

projektowany tak, by mógł zostać ob-

służony dotykowo – na tablecie. 

Dzięki temu będzie możliwość doko-

nania wyboru części bezpośrednio 

przy pojeździe, bez konieczności po-

wrotu do komputera znajdującego się 

w biurze. Logiczne i przejrzyste rozło-

żenie elementów grafi cznych ułatwi

wyszukiwanie indeksów. Nie jest wy-

magana wysoka prędkość łącza.

Pierwsza wersja będzie działała tylko

na tabletach z systemem Windows.

Wkrótce po premierze IC_Katalog ON-

LINE rozpoczną się prace nad wer-

sjami dla innych systemów operacyj-

nych, m.in. platform mobilnych takich

jak Android, iOS i Windows Phone.

Najważniejszą różnicą pomiędzy 

nową wersją, a poprzednią jest to, że 

będzie ona działała online. Program

sam pobierze wszystkie dane z Inter-

netu (tzw. chmury) i umożliwi komfor-

tową pracę bez konieczności codzien-

nej i żmudnej aktualizacji danych.

Nowy IC_Katalog Online to w pełni

aktualna lista pojazdów, dostęp do

nowości, a także aktualne ceny hur-

towe i stany magazynowe! 

Na szczególną uwagę zasługuje 

udoskonalona wyszukiwarka części, 

akcesoriów i opon. Pozwoli ona na

dobór części i opon poprzez zestaw

wielu cech. W przypadku opon może

to być wysokość, średnica i szerokość.

Nowością będzie także wyszukiwanie

niektórych elementów w sposób gra-

fi czny.

Zapraszamy do obejrzenia fi lmu „Nowy 

IC Katalog – komfort zakupów” na ka-

nale Inter Cars na youtube.pl 

Po pojawieniu się nowej wersji pro-

gramu, wciąż będzie dostępna po-

przednia. To z myślą o klientach, którzy

potrzebują czasu na zmianę swoich

przyzwyczajeń. Inter Cars będzie za-

chęcał do korzystania z nowego roz-

wiązania, jednocześnie wsłuchując się

w oczekiwania klientów. Na pierwszy

rzut oka, IC_Katalog Online w niczym

nie przypomina poprzedniej wersji.

Jednak już po chwili użytkownik po-

czuje, że zmiany nie są aż tak diame-

tralne. Z poprzedniej wersji programu

przeniesiono nawet najważniejsze

skróty klawiaturowe i całą fi lozofi ę

działania. Korzystanie z IC_Katalogu ni-

gdy nie było tak proste i intuicyjne.

PREMIERA
STYCZEŃ 2015

Pobierz nową wersję:
katalog.intercars.eu
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i wygrania bonów zakupowych Innnnnnnnnnnnnnter CaCaCaCaC rrs SAA!A!A!!!!!!!!!!!A!!!

Pierwsze pięć osób, które przyślą mailem 

praw didłłowe oddpowieddzi, otrzymają bbony 

zakupowe Inter Cars SA o wartości 100 zł brutto.

OdOdpopowiwiededzizi pprorosisimymy pprzrzesesyłyłaćać nnaa adadreress mamaililowowy:y: 

konkurs.intertruck@intercars.eu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie 

w.truck.intercars.com.pl

Sponsorem nagród jest fi rma   

Dziiękkujjemy za dud izi łał w kkonkkursiie 

W„Warsztatowa ŁŁamiigłółó kwk ”a”.

ZAPRASZAMY DO KONKURSU
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a) 1800 barów

b) 200000000000 0 bababbababababababb rórórórórróróóówwwww

c)c))) 2500 barów
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a)  Dwiema tttttttttttuururbobooosppsppppppppppppręręężażażażażżażażżażarkkrkamamiiii o ststststststststststtałej 

geegegegegeomomommomoometetetetetetrrrii
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Laureatami konkursu z poprzedniego 

nunumemeruru IIntnterer TTruruckck 33/2/2010144 sąsą::

 Maciej Horała – Gostyń
 Ewa Krzewińska – Lublin
 Tomasz Bielica – Opole
 Piotr Zalewski – Warszawa
 Artur Siusta – Szczecin

Gratulujemy! 

Harmonogram szkoleń technicznych 
Inter Cars SA
dla rynku ciężarowego

Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie 
szkolenia.intercars.com.pl w zakładce Szkolenia techniczne pojazdy ciężarowe. 

Tam też można bezpośrednio wypełnić formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie.

DataMiejsce Miesiąc Symbol  Nazwa Symbol  

Grudzień 2014 15.12.2014Katowice OscyloskopO–1 

P–1
TrzenieńPodstawy pneumatycznych

17-18.12.2014koło Bolesławca  układów hamulcowych P–1

O–1 Oscyloskop
Trzenień

19.12.2014koło Bolesławca   O–1 Oscyloskop

Styczeń 2015 EDC–4
Elektroniczne sterowanie silnikami

20-22.01.2015Lublin  common rail EDC-7 + HDOBDStyczeń 2015 EDC–4

Luty 2015 SK–04 Zautomatyzowana skrzynia biegów Lublin  10-12.02.2015SK–04 Lublin  

Infolinia 801 80 20 20 www.truck.intercars.com.pl 

W Inter Cars SA znajdziesz pełną ofertę 
części do pojazdów ciężarowych

25 2069 01 02 00
Czujnik płomienia i przegrzania, 

AirTronic D2, D4, D4S 12/24V

25 18966 99 20 006 99 20 00
Dmuchaawa, D1 Cawa, D1LC

22 4518 01 00 00
Pompa paliwa, AirTronic D2, D4 24V

25 1688 06 04 00
Sitko świecy żarowej, D1LC, D5LC

25 2069 01 00 03
Uszczelka dmuchawy AirTronic D2

25 2070 01 11 00
Sztyft żarowy ogrzewania 
AirTronic D2, D4, D4S 24V

25 2113 10 01 00
Palnik, AirTronic D4, D4S 12/24V

25 1908 45 00 00
Pompa paliwa, D1LC, D3LC 24V

25 1896
Dmucha

ELEMENTY OGRZEWANIA POSTOJOWEGO 
marki EBERSPÄCHER
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