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Wszelkie nazwy handlowe i towarów wystę-
pujące w niniejszej publikacji są znakami zastrzeżo-
nymi firm odnośnych właścicieli i zostały zamiesz-
czone wyłącznie celem identykacji. Wszelkie prawa 
autorskie zastrzeżone. Przedruk zamieszczonych 
tekstów i udostępnianie materiałów publikowa-
nych w mediach elektronicznych oraz cytowanie, 
streszczanie dokonywanie wyciągów lub omawia-
nie wyników testów w każdym wypadku wymaga 
pisemnej zgody redakcji. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania nadesłanych artykułów. Materiałów 
nie zamówionych nie zwracamy. Za treść reklam, 
ogłoszeń, tekstów promocyjnych redakcja nie 
odpowiada.

LAKIERNIK  www.lakiernik.com.pl
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Firma Troton za-
prasza wszystkich 
zainteresowanych na 
Targi Techniki Motryzacyjne,j 
które odbedą się w Poznaniu 
w dniach 07-10.05.2009. 
Stoisko firmy znajdą Pań-
stwo w pawilonie 5 na par-
terze box 105. Serdecznie 
zapraszamy.

TROTON 
na targach 
w Poznaniu

Przedstawiciele:

Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Ireneusz Kondracki
tel. kom. 0602 712 501
i.kondracki@troton.com.pl

Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk
Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków
Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Biura Handlowe

Gliwice
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 032 235 60 23
gliwice@troton.com.pl

Poznań
ul. Starołęcka 193
61-341 Poznań
tel. 061 88 70 052
poznan@troton.com.pl

Warszawa
ul. Gen. J.Hallera 2a, 
Kobyłka 05-230
tel./fax 022 678 89 21
warszawa@troton.com.pl

Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl

Firma Troton zakończyła  restruktury-
zację swojej sieci handlowej polegającą na 
zmianie sposobu dystrybucji towarów. 

Od 1 kwietnia wszystkie dostawy pro-
wadzone są bezpośrednio z magazynu w 
Ząbrowie. Zamówienia można składać u 
przedstawicieli, za pośrednictwem biur 
handlowych a w przypadku problemów z 
komunikacją z wybranym przedstawicie-
lem również w siedzibie firmy w Ząbrowie.

Poniżej podajemy jeszcze raz adresy i 
telefony biur oraz przedstawicieli handlo-
wych:

Dostawa zamówionych towarów odby-
wa się za pośrednictwem firmy Schenker.

Maksymalny czas realizacji zamówienia 
to 48 godzin.

Firma TROTON zakończyła restrukturyzację 
swoich oddziałów handlowych
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Cztery dni 
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piorunujący

Uwaga kontrole 

Nasz stary 
samochód 

Nowoczesne 
nadwozie 

Rdza oswojona 

str. 10
Od pierwszego kwietnia uległ 

zmianie adres biura handlowego 
Firmy Troton w Warszawie.

Biuro mieści się teraz w nowej 
siedzibie przy ulicy Gen. J.Hallera 
2a w Kobyłce k/Warszawy.

Biuro funkcjonuje również 
jako mały sklep, gdzie można 
nabyć większość oferowanych 
przez nas produktów.

II Edycja  II Edycja  
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Niewielu właścicieli lakierni zdaje sobie 
sprawę, z konieczności wystąpienia o po-
zwolenie na użytkowanie lakierni oraz pro-
blemów formalno-prawnych,  jakie pojawią 
się gdy tego nie zrobią. Sytuację utrudnia 
ogromna ilość sprzecznych informacji, 
przekazywanych przez przedstawicieli 
handlowych, projektantów i dostawców. 
Zwykle opierają się one o nieaktualne już 
przepisy i zasadach postępowania. Rze-
czywiście opanowanie obowiązujących 
wymogów formalno-prawnych  i rzetel-
nie udzielanie informacji nie jest łatwe, 
zwłaszcza, że  przepisy związane z ochro-
ną środowiska zmieniane były na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat kilka razy.  W 
efekcie mogło się zdarzyć tak, że wymogi 
obowiązujące na etapie projektu lakierni, 
w chwili jej uruchamiania były już inne. 
Większy problem stanowi jednak fakt, że 
niewielu właścicieli, zarówno lakierni już 
działających jak i tych nowo wybudowa-
nych, zdaje sobie sprawę z konieczności 
uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie.  
… To, że funkcjonują jeszcze lakiernie bez 
wymaganego pozwolenia, uznać należy 
jednak tylko za chwilowe niedopatrzenie 
urzędów tj. wydziałów ochrony środowi-
ska urzędów miast lub gmin. Ta sytuacja 
szybko ulega zmianie. 

TRZY POWSZECHNE OPINIE 

„Prowadzę lakiernię od 10 lat i nikt 
mi jej dotąd nie zamknął.  Niczego nie 
zgłaszałem i nie muszę wykonywać żad-
nych pomiarów. Przy takim małym zużyciu 
materiałów nie muszę ponosić żadnych 
opłat ekologicznych. Byli u mnie pracow-
nicy SANEPID - u i nic mi nie zrobili. Poza 
tym, to mała miejscowość. Obok mnie 
również działa lakiernia samochodowa.  
W przeciwieństwie do mnie nie mają tam 
kabiny i nie używają lakierów wodoroz-
cieńczalnych.  Oni smrodzą więc, trują i nic! 
Moje lakiernia jest czysta  ekologicznie, ale 
to straszenie przepisami, wymogami i Unią 
Europejską to jakaś bzdura ! Tak samo 
było już w 2006 roku. Słyszało się,  że niby 
nie będzie można używać innych lakierów 
tylko wodne i co? Dalej można je kupić! Nie 
będę więc niczego, nigdzie zgłaszał!

 „Trzy miesiące temu otworzyłem nową 
lakiernię. Projekt zrobił architekt.  Mam 
„Raport o oddziaływaniu obiektu na śro-
dowisko”. Mam też decyzję środowiskową, 
„pozwolenie na budowę” i odbiory tech-
niczne budynku, z dopuszczeniem budynku 
do użytkowania włącznie. Mam najnowo-

cześniejsze urządzenia i lakiery. Po co mi 
więc pozwolenie na użytkowanie lakierni?! 
Mnie to nie dotyczy! Zresztą SANEPID był 
przy odbiorze!” 

„Kiedy w lakierni będzie kabina i la-
kiery wodorozcieńczalne, to dostanę na 
nią pozwolenie nawet w dzielnicy domków 
jednorodzinnych, czy miejskim parku. Bo 
ta woda to przecież super czysta techno-
logia ekologiczna! ” 

BEZWZGLĘDNE PRZEPISY

Szczegółową procedurę postępowa-
nia, w przypadku wystąpienia o pozwo-
lenie na użytkowanie lakierni, określają 
przepisy:

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 roku 
Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2008. Nr 2 , poz. 150

· Rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w spra-
wie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 1 z 2003, 
poz. 12.

· Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie przy-
padków w których wprowadzenie gazów 
i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia ( Dz. U. Nr 283 poz. 2840 ).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie stan-
dardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 
260, poz. 2181

· Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie rodza-
jów instalacji, których eksploatacja wyma-
ga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839 ).

· Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 06 czerwca 2004 w sprawie dopusz-
czalnych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu, alarmowych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 
pozimow niektórych substancji ( Dz. U. Nr 
87, poz. 796 ).

W zależności od deklarowanej ilości 
stosowanych materiałów chemicznych ( 
lub faktycznie używanej w istniejących 
lakierniach ), instalacja lakiernicza wy-
maga przeprowadzenia jednej z dwóch 
wskazanych w ustawie procedur. Mowa 
o ZGŁOSZENIU lub WYSTĄPIENIU O PO-
ZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE. Pozwolenie, 
w zależności od ilości stasowanych mate-
riałów, może być zwykłe, lub rozszerzone. 
Drugim czynnikiem jest ilość emitowanych 

do powietrza lotnych substancji organicz-
nych. Z tego powodu lakiernia używająca 
niewielką ilość materiałów (np. 600 kg 
rocznie), ale o dużej zawartości części 
lotnych, musi wystąpić o POZWOLENIE 
NA UŻYTKOWANIE INSTALACJI, choć zapis 
ustawy wskazuje, że możliwe jest wyłącz-
nie proste ZGŁOSZENIE. To niestety taka 
formalna pułapka. 

Użytkownik instalacji ma obowiązek 
zgłoszenia jej, lub wystąpienia o zgodę na 
jej użytkowanie, w terminie 30 dni przed 
uruchomieniem. Nie ma znaczenia, czy 
instalacja jest w lakierni samochodowej, 
czy przemysłowej. Procedura dotyczy 
każdego emitera.  Nie ma znaczenia, czy 
posiadamy tylko jedną profesjonalną kabi-
nę lakierniczą, kilka kabin, czy tylko prostą 
wentylacja. Nie ma znaczenia, czy mamy 
do czynienia z dopiero co wybudowaną 
lakiernią, czy też z zaadaptowanym na ten 
cel, istniejącym pomieszczeniem.

Każdy emiter wymaga zgłoszenia, 
lub pozwolenia. W nowo wybudowa-
nych obiektach, procedura ta nie ma nic 
wspólnego z wykonanym projektem oraz 
technicznym odbiorem budynku. Często 
zdarza się, że budynek zgłoszony jest do 
odbioru bez urządzeń technologicznych. 
Wtedy zarówno SANEPID jaki i wydział 
ochrony środowiska odpowiedniego 
urzędu ,dopuszcza go do użytkowania. 
Jednak lakiernia ruszyć może dopiero po 
otrzymaniu odrębnej zgody! 

W ramach procedury wystąpienia o 
pozwolenie na użytkowanie, obliczana jest 
cała emisja zakładu. Zdarza się, że nastę-
puje przekroczenie dopuszczalnego po-
ziomu emisji dla całego zakładu. Wówczas 
zgłaszana instalacja lakierni, w tej formie 
nie może być uruchomiona ( pomimo, że 
jest  nowoczesna, że stosuje lakiery wo-
dorozcieńczalne, że obieg rozpuszczalnika 
jest zamknięty itp. )

Zgodnie z przepisami obowiązującymi 
od 1 stycznia 2009 roku, 14 dni po urucho-
mieniu lakierni, użytkownik ma obowiązek 
przeprowadzenia pomiarów emisyjnych 
na wszystkich emiterach. Wyniki gotowe 
są dopiero po kilku dniach. Niewiadomo 
więc na bieżąco, czy nastąpiły przekro-
czenia, czy też nie. PO to by nikomu nie 
przychodziły do głowy pomysły „naciąga-
nia” danych i sterowania wynikami, do po-
miarów emisji przystąpić może wyłącznie 
firma posiadająca odpowiednią akredyta-
cję. Pomiary i obliczenia prowadzone są 
dla warunków określonych w zgłoszeniu. 

LAKIERNIA  WYMAGA  POZWOLENIA!
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Marek Muchowski + 48 692 427 491
Ireneusz Kondracki + 48 602 712 501
Tomasz Mężyk + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877

Lepiej więc nie pisać, że lakiernia pracuje 
tylko 4 godziny dziennie trzy razy w ty-
godniu, jeżeli w rzeczywistości planujemy,  
że będzie inaczej. Do zgłoszenia dołączyć 
należy karty bezpieczeństwa materiału dla 
każdego z używanych lakierów i środka 
chemicznego. Podane informacje są we-
ryfikowane przez kontrolę faktur zakupu 
oraz niezależne pomiary, które wykonuje 
SANEPID (np. w przypadku anonimowe-
go zgłoszenia, że z lakierni dobywają się 
uciążliwe zapachy). Właściciel instalacji 
sam wypełnia coroczną deklarację ( jak PIT 
lub VAT ). W przypadku kontroli, odpowia-
da nie tylko za stwierdzone przekroczenie 
emisyjne lotnych substancji chemicznych, 
ale również za nazwijmy to, „niespójności” 
w deklaracji. W tym momencie, wielu 
właścicieli lakierni, zacznie się zapewne 
zastanawiać skąd urzędnik może znać 
szczegóły technologiczne i posiadać tak 
szeroką wiedzę? 

WYSZKOLONY URZĘDNIK

Zgodę na użytkowanie instalacji emi-
tującej pyły i gazy, zawierające lotne środki 
chemiczne i organiczne, wydaje wydział 
ochrony środowiska urzędu miasta lub 
gminy. Do kontroli jednostek, prowa-
dzących działalność o takim charterze, 
wyznaczony jest też SANEPID. Bardzo 
myli się każdy, kto uzna, że pracownicy 
tego wydziału i wytypowani inspektorzy 
SANEPID-u, znają technologię lakiernicze 
bardzo pobieżnie, bazując na starych, 
nieaktualnych publikacjach. Dużym błędem 

jest wiara w to, że stwierdzenie „mam no-
woczesną kabinę, używam w swej lakierni 
lakierów wodorozcieńczalnych i nie truję 
środowiska” rozwiąże wszystkie problemy, 
a mile zaskoczony urzędnik da nam spokój. 

Na przestrzeni ostatnich lat, w ramach 
programów pomocowych UE „Kapitał 
Ludzki” oraz „Infrastruktura i Środowisko”, 
bardzo wielu urzędników przeszkolono w 
zakresie technologii materiałowej wielu 
branż, w tym systemów naprawczych 
samochodów. Przeszkoleni urzędnicy 
posiadają dostęp do szeregu informacji i 
danych technologicznych. Prawie codzien-
nie zapoznają się z opisami projektów 
technologicznych lakierni, które opiniują. 
Mają materiał porównawczy dla każdego 
rejonu województwa, marki samochodu, 
rodzaju lakierów, wydajności aparatów 
natryskowych, typów kabin itp. 

Sposób działania kabiny lakierniczej, 
skuteczność absorpcji toksyn przez gra-
nulat węgla aktywowanego, skuteczność 
aplikacyjna aparatów klasy HVLP, techno-
logia lakierów wodorozcieńczalnych i ich 
wydajność, to standardowe elementy 
codziennej pracy urzędnika. W przeci-
wieństwie do praktyka, czyli lakiernika, 
urzędnik zna na pamięć skład chemiczny 
bazy wodorozcieńczalnej, lakieru bez-
barwnego, czy kitu szpachlowego. Zakła-
danie przez właściciela lakierni, że po dru-
giej stronie urzędniczego biurka znajduje 
się niezorientowany w temacie dyletant 
podczas gdy „ja jestem specjalistą” , to 
ogromny błąd. Poziom wiedzy pracow-
ników urzędów,  związanych z ochroną 

środowiska jest naprawdę imponujący. 
Dodatkowo posiadają oni umocowania 
formalne do wyciągania konsekwencji 
prawnych,  w przypadku gdy mają do 
czynienia z rażącymi nieścisłościami co 
do danych lakierni, podawanych przez 
projektanta lub specjalistę ds. ochrony 
środowiska. Dziś nikt już nie zaryzykuje 
utraty posiadanych uprawnień. 

Wniosek jest taki, że jakiekolwiek 
próby „naciągania” danych technologicz-
nych, czy zestawień materiałowych oraz 
podawanie innych niż używane faktycznie 
materiałów, może skończyć się wielką 
wpadką funkcjonującej lakierni i wynikają-
cymi z tego konsekwencjami. 

LAKIERNIA W NOWYM BUDYNKU

Zarówno w nowo wybudowanych, jak  
i adaptowanych obiektach,  obowiązek 
zgłoszenia ich do odbioru i eksploatacji, 
spoczywa na inwestorze / użytkowniku. 
Odrębne przepisy nie wskazują innej od-
powiedzialnej osoby za przeprowadzenie 
tego procesu. Zwyczajowo, za zgłoszenie 
obiektu do odbioru budowlanego ( Woje-
wódzki Nadzór Budowlany, SANEPID, PIP, 
Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej, 
Wydział Ochrony Środowiska ) odpowie-
dzialny jest przedstawiciel firmy,  wykonu-
jącej główne prace budowlane i inspektor 
nadzoru. 

Znaczące problemy formalno-prawne 
pojawiają się w sytuacji,  gdy jakaś cześć 
budynku, lub jego wyposażenia wymaga 
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dopuszczenia i odbioru przez odrębne 
instytucje. Tak jest w przypadku odbioru 
stacji kontroli pojazdów, sprężarkowni, 
wind i podnośników samochodowych, 
lakierni i malarni, oraz np. separatora 
ścieków. Tu może być wymagane odrębne 
pozwolenie zwane pozwoleniem wodno 
- prawnym. Specyfika działań formal-
nych dla odrębnych działów firmy, czy 
instalacji technologicznych, rzadko znana 
jest przedstawicielom firm budowlanych. 
Zdarza się, że odpowiedzialny dostawca 
urządzeń, pomaga w zgromadzeniu wy-
maganych dokumentów, lub uczestniczy 
w procedurze odbiorczej. To jednak 
rzadko spotykana praktyka. W przypadku 
lakierni i malarni, pomimo chęci wsparcia 
własnych klientów, dostawcy nie mają 
umocowań prawnych i możliwości po-
prowadzenia procedury wystąpienia o 
pozwolenie na eksploatację lakierni, lub 
zgłoszenia jej do użytkowania . 

Częste zmiany zapisów ustawowych, 
rozporządzeń i co najgorsze załączników 
formalnych, nie ułatwiają i tak skompli-
kowanego już postępowania. Wielu inwe-
storów nie zdaje sobie sprawy z koniecz-
ności poprowadzenia równolegle wielu 
odrębnych procedur zgłoszeniowych, 
koncentrując się na dopuszczeniu bu-
dynku do eksploatacji. Jest to procedura 
stosunkowo czytelna i jasna dla większości 
renomowanych firm budowlanych i każde-
go inspektora nadzoru. Takie elementy, jak 
opisane powyżej zgłoszenie lakierni, czy 
stacji kontroli pojazdów, lub zwykłe wystą-
pienie o zgodę na wytwarzanie odpadów, 
nie są związane z budynkiem tylko z jego 
funkcją. Dlatego pomijane są w podstawo-
wych działaniach zgłoszeniowych, prowa-
dzonych przez wykonawcę budynku, czy 
Inspektora Nadzoru.

Brak szczegółowej i aktualnej wiedzy 
na temat dodatkowych procedur i obo-
wiązków inwestora w zakresie pozwoleń 
eksploatacyjnych budynku, często pro-
wadzi do uproszczenia działań. Jaskrawym 
przykładem jest mylenie zgłoszenia insta-
lacji do użytkowania, z raportem o ocenie 
oddziaływania obiektu na środowisku i 
tzw. operatem powietrza. W wielu przy-
padkach inwestor nie jest szczegółowo 
informowany o roli i celu jaki pełni to 
szerokie opracowanie w procesie projek-
towym, ani o tym, że jego przydatność 
wygasa w chwili otrzymania pozwolenia 
na budowę . 

Osoby, które nigdy nie były związane z 
prowadzeniem serwisu samochodowego, 
nie zdają sobie także sprawy z koniecz-
ności zgłoszenia przed rozpoczęciem 
eksploatacji dźwigników samochodowych 
do UDT ( Urząd Dozoru Technicznego ). W 
tym przypadku obowiązuje odrębaproce-

dura. Podobny obowiązek zgłoszenia do 
UDT dotyczy sprężarki, w szczególności 
jej zbiornika ( co zależne jest od jego 
pojemności ). Większość obowiązkowych 
zgłoszeń i dopuszczeń instalacji techno-
logicznych, uzależniona jest od wielkości, 
zużycia materiałów, czy ilości stanowisk 
roboczych. Przykładem jest tu np. zbior-
nik oleju opałowego dla kabiny lakierniczej, 
czy też kotłowni, który inaczej jest trakto-
wany przy pojemności 999 litrów a inaczej 
w przypadku, gdy mieści 1001 litrów. 

Obok formalności związanych z wy-
mogami ochrony środowiska, pojawiają 
się inne równie istotne, jak wymogi prze-
ciwpożarowe. Może się zdarzyć, że dla 
podobnych lakierni, malarni, wymogi będą 
skrajnie różne. Będzie to wynikać wyłącz-
nie z klasyfikacji pożarowej i wybuchowej 
budynku, przyjętej dla tych obiektów na 
etapie projektu. 

Prosty zapis w projekcie, określający 
pojawienie się w obiekcie stref zagrożenia 
wybuchem 0, lub 1 oznacza, że wszystkie 
urządzenia w tej strefie spełniać muszą 
wymogi dyrektywy unijnej ATEX. Każde 
z takich urządzeń posiadać musi odrębny 
certyfikat ATEX i deklarację zgodności WE.

O tym, że projektant, lub rzeczoznaw-
ca przyjął taką klasyfikację stanowiska, lub 
strefy budynku, rzadko informowana jest 
osoba negocjująca warunki dostawy urzą-
dzeń. Często w trakcie odbioru pojawiają 
się więc poważne, formalne problemy, 
uniemożliwiające dopuszczenie obiektu 
do użytkowania. Dostawcy i producenci 
urządzeń, poproszeni o taką deklarację, 
często bezradnie rozkładają ręce infor-
mując, że albo dostarczone urządzenie 
nie ma takiej klasyfikacji bo nie było o tym 
mowy,  albo co gorsza, cały typoszereg 
produkowanych urządzeń, nie spełnia 
wymogów dyrektywy ATEX. 

Tak jest choćby w przypadku kabin 
lakierniczych i lakierniczych stanowisk 
przygotowawczych, z których praktycznie 
żadne nie ma klauzuli o spełnieniu wymo-
gów dyrektywy ATEX dla strefy zagroże-
nia wybuchem i dopuszczeniu do pracy w 
pomieszczeniu zagrożonym wybuchem. 
Dotyczy to zarówno urządzeń produko-
wanych w kraju, jaki sprowadzanych z UE 
i spoza niej. 

Nie oznacza to jednak, że nie mogą 
one być eksploatowane w lakierniach. 
Ważne jest, aby projektant przyjął pra-
widłową klasyfikację budynku i stref za-
grożenia wybuchem, dowodząc z czego 
przyjęta klasyfikacja wynika. Inaczej stanie 
się właśnie tak, że kabina nie otrzyma 
dopuszczenia do pracy w uruchamianym 
obiekcie.

Przykład ten pokazuje, że jeden (słusz-
ny, lub nie słuszny) zapis w dokumentacji 
projektowej, zablokować może dopusz-
czenie obiektu do eksploatacji. Narzucić 
on może konkretną formę postępowania 
i procedury zgłoszeniowej. 

Tak jest też w przypadku myjni sa-
mochodowych i przemysłowych, których 
użytkowanie wymagać może odrębnego 
operatu wodno – prawnego,  często na-
rzuconego przez  Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji  na etapie wystąpienia o zgodę 
na wprowadzenie ścieków do miejskiej 
sieci. 

To prawdziwy gąszcz przepisów i for-
malności,  niestety absolutnie konicznych 
do pokonania. Obecnie kary za nieprze-
strzeganie krajowych i unijnych przepisów 
są bardzo dotkliwe. Jako ciekawostkę 
zaznaczę, że brak odpowiednich dopusz-
czeń, najbardziej zaszkodzić może fir-
mom, korzystającym z dotacji unijnych na 
budowę, lub wyposażenie, lakierni. Niemal 
zawsze umowa pomiędzy beneficjentem, 
a instytucją pośredniczącą, nakłada obo-
wiązek posiadania wymaganych prawem 
pozwoleń oraz dopuszczeń. Ich brak, to 
oznaczać może w skrajnym przypadku 
zwrot otrzymanej dotacji i to z odset-
kami. Tłumaczenia, podawanie przyczyn, 
będą w tym wypadku nieistotne. 

DZIAŁAJĄCA LAKIERNIA 

Tu sprawa jest dość prosta. Najlepiej 
skontaktować się ze specjalistą ds. ochro-
ny środowiska ( to te same osoby które 
opracowują RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU 
OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ) i wytłuma-
czyć, że instalacja lakierni nie ma formal-
nego pozwolenia na funkcjonowanie, ani 
nie jest zgłoszona do wydziału ochrony 
środowiska odpowiedniego urzędu. Po za-
poznaniu się z konkretnymi dokumentami, 
specjalista udzieli informacji, jak dalej wy-
gląda procedura. Nie można wykluczyć, że 
działająca lakiernia została formalnie zgło-
szona, a właściciel nawet o tym nie wie.  
To te rzadkie przypadki gdy w ramach 
kontroli SANEPID-u właściciel dostarczył 
wymagane przez urzędnika dokumenty, 
formułując zgodnie z przepisami ( z przed 
kilku lat ) zgłoszenie instalacji lakierni. 

W razie szczegółowych pytań do-
tyczących formalno –prawnej strony 
funkcjonowania lakierni, proszę dzwonić 
pod nr telefonu 601 221 760 lub zadać 
pytanie, wysyłając je mailem pod adres: 
projekter@projekter.pl

Robert Grzywaczewski
PROJEKTER GROUP
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Cztery dni motoryzacji

Wzorcowy warsztat samochodowy 
pracujący „na żywo” czy pokazowa myj-
nia samochodowa, a w sumie produkty 
ponad 500 marek prezentowanych 
przez 350 wystawców z 11 państw 
– oto tegoroczne TARGI TECHNIKI 
MOTORYZACYJNEJ pokazane w 
wielkim skrócie.  Targowe ekspozycje 
przygotowane w pawilonach o po-
wierzchni 19.000 m2, dostępne będą 
dla wszystkich profesjonalistów branży 
motoryzacyjnej w dniach od 7 do 10 
maja. Do tego POZNAŃSKIE SPO-
TKANIA MOTORYZACYJNE, czyli 
weekendowa (8-10 maja) wystawca 
samochodów większości obecnych na 
polskim rynku marek, a więc gratka dla 
wszystkich miłośników czterech kó-
łek. Przez cztery majowe dni Poznań 
będzie miejscem, które na przekór 
widocznemu załamaniu i gospodarki, 
i sektora motoryzacyjnego, zgromadzi 

producentów, dystrybutorów i odbior-
ców produktów motoryzacyjnych, sta-
jąc się największym i najważniejszym 
spotkaniem branży.

Co przedstawią wystawcy? 
Kompleksowe wyposażenie 

warsztatów samochodowych, stacji 
diagnostycznych i myjni, części i 
podzespoły, elektrotechnikę motoryza-
cyjną, urządzenia alarmowe i blokady, 
materiały eksploatacyjne, akcesoria 
samochodowe, środki do konserwacji 
i pielęgnacji pojazdów, a także ofertę 
dla entuzjastów tuningu. Wystąpienia 
swoje i swoich członków przygotują 
m.in. Stowarzyszenie Techniki Moto-
ryzacyjnej, Polska Izba Motoryzacji, 
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, 
Stowarzyszenie Producentów Części 
Motoryzacyjnych oraz Stowarzysze-
nie Dystrybutorów Części Motoryza-

cyjnych. Uzupełnieniem ekspozycji 
wystawców będzie szereg eventów 
(m.in. działający na żywo warsztat 
samochodowy) i konferencji („Badania 
techniczne w Stacjach Kontroli Pojaz-
dów” czy „Forum Warsztatowe”).

PSM – samochody w roli głównej
POZNAŃSKIE SPOTKANIA MO-

TORYZACYJNE to największy w 
kraju salon samochodowy – w tym 
roku przygotowywany w halach o 
powierzchni 14.000 m2. Wszyscy 
miłośnicy motoryzacji oraz osoby 
myślące o kupnie nowego pojazdu, 
co roku mogą właśnie tutaj zapoznać 
się z najnowszymi modelami w ofercie 
dealerów. Na zwiedzających czeka 
szeroka gama aut rodzinnych, luksu-
sowych limuzyn i sportowych coupe, 
samochodów terenowych i pojazdów 
użytkowych oraz camperów.

Ściereczki antystatyczne

Ściereczki antystatyczne, pyłochłonne,
do zbierania kurzu i zanieczyszczeń 
z powierzchni przeznaczonej do 
lakierowania. Produkt dopuszczony 
do systemu aqua i 2K.

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

o informacje pytaj 
naszych przedstawicieli

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:

Marek Muchowski + 48 692 427 491

Ireneusz Kondracki + 48 602 712 501

Tomasz Mężyk + 48 664 434 885

Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988

Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877
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biały RAL 9010 PÓŁMAT 400 ml

czarny RAL 9005 PÓŁMAT 400 ml

czerwony RAL 3000 PÓŁMAT 400 ml

jasnoszary RAL 7035 PÓŁMAT 400 ml

niebieski RAL 5010 PÓŁMAT 400 ml

srebrny RAL 9006 PÓŁMAT 400 ml

zielony RAL 6005 PÓŁMAT 400 ml

żółty RAL  1021 PÓŁMAT 400 ml

KOLORY: 

INNOWACJA NA RYNKU

PODKŁAD – OCHRONA PRZECIWKOROZYJNA – FARBA – WYKOŃCZENIE

o informacje pytaj 
naszych przedstawicieli

Marek Muchowski + 48 692 427 491

Ireneusz Kondracki + 48 602 712 501

Tomasz Mężyk + 48 664 434 885

Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988

Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877

Warszawa:

Poznań:

Gliwice: 

Gdańsk:

Kraków:

78-120 Ząbrowo 14A, 
tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, 
e-mail:troton@troton.com.pl
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

rozmiary klocków:  140mm x 75mm
    200mm x 75mm
    290mm x 75mm

O tym, ze nie są to jedynie obietnice 
świadczy chociażby fakt, że zapowiedź 
kontroli warsztatów samochodowych, 
uwzględniona została w oficjalnym planie 
działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2009 
rok. Tym samym weryfikacja przestrzegania 
przepisów bhp oraz wypełniania obowiązków 
wynikających z nowych przepisów o tzw. 
systemie REACH, stała się faktem. Co wię-
cej, we wspomnianym planie PIP zapowiada, 
że kontrole realizowane będą we współpracy 
z Urzędem Dozoru Technicznego – dotyczyć 
będą więc również dostosowania urządzeń w 
warsztatach do tzw. wymagań minimalnych. 
W ramach działań kontrolnych, Państwowa 
Inspekcja Pracy współpracuje też między 
innymi z Inspekcją Ochrony Środowiska, 
Biurem do Spraw Substancji i Preparatów 
Chemicznych czy Państwową Strażą Pożar-
ną a nawet Policją.

Zakres kontroli – czyli na co Inspekto-
rzy Pracy zwracają uwagę?

Działalność i obowiązki związane z pro-
wadzeniem warsztatów samochodowych 
oraz lakierni, regulowane są dużą ilością 
przepisów. Poza regulacjami dotyczącymi 
wszystkich pracodawców, takimi jak Kodeks 
Pracy, czy ogólne wymagania w zakresie 
bhp oraz ochrony środowiska, działalność 
warsztatów podlega szeregowi wymagań 
szczegółowych, uwzględniających specy-
fikę działalności. Wypełnienie wszystkich 
obowiązków, wiąże się z koniecznością 
przygotowania wielu dokumentów spraw-
dzanych podczas kontroli – np. instrukcji 
bhp i obowiązkowej dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego dla poszczególnych 
stanowisk warsztatu. Ze względu na spe-

cyfikę prac prowadzonych warsztatach 
samochodowych, inspektorzy pracy zwery-
fikować mogą też dokumentację związaną 
z występowaniem czynników szkodliwych, 
doborem i przydziałem środków ochrony 
osobistej, dokumentację szkoleń pracowni-
ków czy protokoły z ewentualnych postępo-
wań wypadkowych.

WIOŚ, PSP, UDT  - kto jeszcze 
skontroluje warsztaty?

W związku z zaostrzeniem przepisów 
z zakresu ochrony środowiska oraz aktu-
alnymi uregulowaniami związanymi z sub-
stancjami chemicznymi – tzw. wymagania 
systemu REACH - poza wizytą inspektora 
pracy możemy spodziewać się kontroli z 
Inspekcji Ochrony Środowiska. Co istotne, 
jeśli w warsztacie prowadzone są prace 
lakiernicze, najprawdopodobniej niezbęd-
ne jest nie tylko uzyskanie pozwolenia na 
wprowadzanie gazów 
i pyłów do powietrza, 
ale przede wszystkim 
udokumentowanie, pra-
widłowego prowadzenia 
obowiązkowej ewidencji 
emisji. Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska 
może też skontrolować jak 
rozwiązana jest w warszta-

Nie tylko Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje warsztaty samochodowe. 
Na co inspektorzy zwracają szczególną uwagę i jak przygotować się do kontroli.

Bezpieczeństwo pracy, ewidencja emisji i odpadów prowadzona zgodnie a ak-
tualnymi wymogami, spełnienie wymagań tzw. rozporządzenia REACH, dokumen-
tacja maszyn i urządzeń technicznych czy zabezpieczenie ppoż. to tylko wybrane 
elementy kontrolowane w warsztatach samochodowych. Dotychczasowe kontrole 
prowadzone były z „umiarkowaną częstotliwością”. Czy zmieni się to w 2009 roku? 
Wszystko wskazuje na to, że w związku z nowymi obowiązkami – szczególnie wynika-
jącymi z przepisów dotyczących chemikaliów – Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne 
instytucje kontrolujące, zaostrzą system kontroli i uważniej przyjrzą się naszej branży.

UWAGA KONTROLE
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cie kwestia gospodarki odpadami oraz czy 
przygotowywane są obowiązkowe sprawoz-
dania, w tym zakresie (tzw. oś-op1). Inne 
dokumenty jakie sprawdzić może zarówno 
Inspektor WIOŚ jak i kontrola Państwowej 
Straży Pożarnej to np. dokumentacja sub-
stancji chemicznych wykorzystywanych w 
warsztacie. Ponadto kontrola PSP wery-
fikuje oczywiście warunki zabezpieczenia 
ppoż. oraz dokumentację z tym związaną 
– np. instrukcję postępowania na wypadek 
pożaru w zakładzie.

Większość warsztatów samochodowych 
wyposażona jest w podnośniki samochodo-
we. Obowiązkiem właściciela warsztatu, 
który posiada taki podnośnik jest nie tylko 
zgłoszenie urządzenia do Urzędu Dozoru 
Technicznego, ale w przypadku kiedy pod-
nośnik nie posiada deklaracji zgodności z 
wymaganiami minimalnymi UE, takie do-
stosowanie dźwignika, aby spełniał on ak-
tualne wymogi tzw. dyrektywy narzędziowej 
w zakresie bezpieczeństwa.  Po zgłoszeniu 
podnośnika, UDT przeprowadza badanie 
odbiorcze, które jest podstawą do wydania 
decyzji zezwalającej na użytkowanie. Sama 
decyzja, nie oznacza jednak beztermino-
wej zgody na korzystanie z podnośnika 
– konieczne coroczne przeprowadzanie 
badań technicznych oraz dokonywanie 
regularnych przeglądów konserwacyjnych 
– zdarzenia te muszą być udokumentowa-
ne protokołami przeglądów. Inspektor UDT 
podczas kontroli ma prawo nie tylko zwery-
fikować stan urządzeń w firmie, ale również 
sprawdzić dokumentację potwierdzającą 
dostosowanie do obowiązujących wymo-
gów, w tym wymogów dyrektyw UE.

Czy można przygotować 
się do kontroli?

Poza weryfikacją samych warunków 
bezpośrednio w warsztacie, inspektorzy 
niemal zawsze sprawdzają obowiązko-
wą dokumentację. Poniższa lista/tabela 
zawiera wykaz dokumentów, o jakie naj-
prawdopodobniej zapyta inspektor podczas 
kontroli – z pewnością warto się przygoto-
wać i w porę zadbać o to, aby dokumenty 
te znalazły się w warsztacie – tym bardziej 
że niewywiązanie się z obowiązków jakie 
nakłada na nas prawo, może sporo kosz-
tować. Tabela nie wyczerpuje pełnej listy 
dokumentów, które powinny znajdować się 
w warsztacie na wypadek kontroli. Jest to 
jedynie wycinek tego na co zwracają uwagę 
inspektorzy.

Jakie mogą być konsekwencje kon-
troli jeśli w warsztacie zostaną 

wykryte nieprawidłowości?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą usta-
wą o Państwowej Inspekcji Pracy, kara w 
postaci grzywny za naruszenie przepisów 
bhp może wynieść nawet 30.000 zł w sy-
tuacji rażących przekroczeń. W przypadku 
mniejszych przewinień z zakresu bhp, 
pracodawca może otrzymać mandat w wy-
sokości od 2.000 zł do 5.000 zł. Inne, równe 
dotkliwe konsekwencje jakie mogą spotkać 
przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają 
przepisów, to między innymi nakaz wstrzy-
mania eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych a nawet nakaz wstrzyma-
nia działalności.

Inspekcja Ochrony Środowiska zgod-
nie z przysługującymi kompetencjami, w 
przypadku wykrycia nieprawidłowości może 
również zastosować szereg środków dyscy-
plinujących – od wydania zarządzenia po-
kontrolnego i decyzji wyznaczającej termin 
usunięcia zaniedbań, przez skierowanie 
wystąpienie do innych organów administra-
cji rządowej i samorządowej z wnioskiem 
o podjęcie działań (może nawet skierować 
wniosek do Sądu Grodzkiego i organów 
ścigania), po wymierzenie kary pieniężnej 
(mandatu) za naruszenie warunków korzy-
stania ze środowiska. Najbardziej dotkliwą 
karą – tak jak w przypadku inspekcji pracy 
może być decyzja wstrzymująca działalność 
zakładu w którym wykryto naruszenie prze-
pisów. 

Podobne konsekwencje czekają 
wszystkich, u których zostaną wykryte 
nieprawidłowości przy kontroli pozostałych 
instytucji wymienionych w niniejszym ar-
tykule. Warto więc już dziś zabrać się za 
dostosowanie warsztatów do aktualnych 
obowiązków wynikających z aktualnych 
przepisów. Należy jednak pamiętać, że 
dostosowanie warsztatu zazwyczaj wy-
maga nie tylko podjęcia odpowiednich 
działań w zakresie samej organizacji 
pracy czy weryfikacji stanu urządzeń, 
ale też sporządzenia odpowiedniej do-
kumentacji, która potwierdzi wywiązanie 
się z wspomnianych obowiązków.

NOWOŚĆ

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.plKO
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Kategoria Przyk!adowe dokumenty 

weryfikowane podczas kontroli 
Uwagi 

Instrukcje stanowiskowe dotycz!ce 
stosowanych w zak"adzie procesów 
technologicznych oraz wykonywania prac 
zwi!zanych z zagro#eniami wypadkowymi 
lub zagro#eniami zdrowia pracowników, 
obs"ugi maszyn i innych urz!dze$ 
technicznych, post%powania z 
materia"ami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi oraz udzielania 
pierwszej pomocy. 

!" Instrukcje powinny by& opracowane dla ka#dego 
stanowiska oddzielnie 

!" Instrukcje, powinny by& ogólnie dost%pne dla 
pracowników � najlepiej je'li s! wywieszone 
bezpo'rednio w pobli#u stanowisk pracy. 

!" Obowi!zek posiadania instrukcji stanowiskowych wynika 
z § 41 rozporz!dzenia MPiPS w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze$stwa i higieny pracy (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pó(n. zm.) 

Dokumentacja oceny ryzyka 
zawodowego 

!" Szczegó"owe karty oceny ryzyka zawodowego, powinny 
by& opracowane dla ka#dego ze stanowisk pracy w 
warsztacie 

!" Do karty oceny ryzyka zawodowego powinny by& 
do"!czone podpisane przez pracownika o'wiadczenie, 
potwierdzaj!ce #e zapozna" si% on z kart! dla swojego 
stanowiska. 

!" Obowi!zek przygotowania ocen ryzyka wynika z art. 226 
Kodeksu Pracy i § 39 rozporz!dzenia MPiPS w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze$stwa i higieny pracy 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pó(n. 
zm.) 

Dokumentacja bada" pracowniczych !" Dokumentacji podlegaj! zarówno badania wst%pne jak i 
obowi!zkowe okresowe badania pracowników. 

!" Skierowanie na badania wst%pne, okresowe lub kontrole 
pracownika jest poleceniem s"u#bowym. Obligatoryjny 
charakter tych bada$ okre'la m.in. art. 229 Kodeksu 
pracy. 

Dokumentacja szkole" BHP !" Poza dokumentacj! szkolenia ogólnego w dziedzinie bhp, 
konieczne jest udokumentowanie instrukta#y 
stanowiskowych oraz okresowych 

!" Podstawa prawna: art. 207 § 3 Kodeksu Pracy oraz 
Rozporz!dzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpiecze$stwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz.1860 
z pó(n. zm.). 

Rejestr wypadków oraz 
dokumentacja powypadkowa 

!" Rejestr wypadków jest podstawowym dokumentem 
wi!zanym z wypadkami na terenie warsztatu  

!" Obowi!zek prowadzenia rejestru wypadków wynika z art. 
234 § 3 Kodeksu Pracy i § 16 Rozporz!dzenia RM  w 
sprawie ustalania okoliczno'ci i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a tak#e 
zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze 
wypadków przy pracy - Dz. U. Nr 115, poz. 744) 

B
H

P
 

Dokumentacja doboru i przydzia!u 
#rodków ochrony oraz chorób 
zawodowych 

!" Obowi!zek wynika z Rozporz!dzenia MPiPS w sprawie 
ogólnych przepisów bhp (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650)  

!" Zgodnie z wymogami prawa pracodawca musi ustali& i 
udokumentowa& warunki stosowania 'rodków ochrony 
indywidualnej, a w szczególno'ci czasu i przypadków, w 
których powinny by& one u#ywane.  

P
P

O
$

 

Instrukcja post%powania na wypadek 
po&aru 

!" Instrukcja powinna uwzgl%dnia& specyfik% zagro#e$ 
po#arowych wyst%puj!cych w warsztacie 

!" Instrukcja musi by& udost%pniona w widocznym miejscu 
!" Obowi!zek opracowania instrukcji bezpiecze$stwa 

po#arowego wynika z przepisów rozporz!dzenia MSWiA 
w sprawie ochrony przeciwpo#arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, 
poz. 563) 

Pozwolenie na wprowadzanie gazów 
i py!ów do powietrza 

!" Szczególnie istotne je'li w warsztacie jest lakiernia 
!" Obowi!zek wynika z art. 181 ust. 1 pkt. 2, art. 183 ust. 

1 i art. 220 ustawy Prawo ochrony 'rodowiska (t.j. Dz. U. 
z 2008 r., Nr 25, poz. 150) 
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Obowi(zkowa ewidencja emisji 
zanieczyszcze" 

!" Ewidencja jest podstaw! do sporz!dzenia 
obowi!zkowego sprawozdania z emisji zanieczyszcze$ 
wprowadzanych do 'rodowiska 

1

 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów !" Obowi!zek wynika z art. 181 ust. 1, pkt 4, art. 378 ust.1 

ustawy Prawo ochrony "rodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 
25, poz. 150) oraz  art. 17 ust.2 Ustawy. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62,poz.628 z pózn. zm.) 

W!a"ciwie prowadzona ewidencja 
odpadów  

!" Ewidencja jest podstaw! do przygotowania 
obowi!zkowego sprawozdania do Urz#du 
Marsza$kowskiego (o" � op1) 

 

Dokumentacja zwi#zana z nowymi 
wymaganiami tzw. systemu REACH 
 

!" dokumentacja wykorzystywanych w warsztacie 
chemikaliów 

!" karty charakterystyk substancji niebezpiecznych 
!" przepisy dotycz! przede wszystkim producentów 

preparatów (farb, lakierów itp.) oraz w pewnym zakresie 
tak%e profesjonalnych u%ytkowników chemikaliów 

Dokumentacja potwierdzaj#ca 
dopuszczenie urz#dze$ technicznych 
do u%ytku przez UDT 

!" Obowi!zki wynikaj!ce z Rozporz!dzenia RM w sprawie 
rodzajów urz!dze& technicznych podlegaj!cych dozorowi 
technicznemu (Dz. U. nr 120. poz. 1021 z pó'niejszymi 
zmianami) 
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Dokumentacja potwierdzaj#ca 
zgodno"' maszyn i urz#dze$ z 
wymaganiami dyrektyw UE  

!" Obowi!zki wynikaj!ce z uregulowa& Dyrektywy 
Maszynowej 42 WE i wytycznych Dyrektywy 
Narz#dziowej 665 WE 
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Każde rejestrowane po raz pierwszy w Polsce 
auto, obłożone jest opłatą recyklingową. W za-
mierzeniu ustawodawcy miała ona pokryć koszty 
rozbiórki samochodu po jego technicznej śmierci. 
Okazuje się, że te pieniądze trafiają na rachunek 
bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Jak dotychczas, nie 
są wykorzystywane na cel, którym motywowana 
konieczność pobierania opłaty.

Pomimo to, posiadacze starych samochodów, 
na niektórych stacjach demontażu otrzymują 
pieniądze zależne od stanu auta, tego, czy jest 
kompletne, wieku, przebiegu i stopnia zniszczenia. 
Nielegalne szroty po prostu skupują stare auta. I 
jedni, i drudzy zarabiają na częściach, które można 
jeszcze wykorzystać oraz na złomie.

W ubiegłym roku sprowadzono do Polski po-
nad milion używanych samochodów z zagranicy. 
Większość to auta dziesięcioletnie i starsze. Na 
polskich drogach takich aut jeździ ponad 7 milio-
nów. W najbliższych latach ich techniczny żywot się 
skończy. W większości trafią na legalne i nielegalne 
złomowiska. Obecnie w Polsce około 550 stacji 
demontażu działa zgodnie z prawem. W ubiegłym 
roku trafiło do nich około 150 tysięcy samochodów. 
Co najmniej drugie tyle rozebrano „na dziko”. 

Stan zamożności społeczeństwa sprawia, że 
bardzo wiele osób decyduje się na kupno używa-
nego samochodu dobrej klasy z bogatym wyposa-
żeniem, za porównywalne pieniądze, jakie trzeba 
zapłacić w salonie za małe auto bez np. klimatyzacji 
i radia. Nie zawsze dziesięcioletni samochód przy-
wieziony na przykład z Niemiec jest ruiną. Wiele z 
nich jest dobrze eksploatowanych i serwisowanych 
w autoryzowanych warsztatach i pomimo swego 
wieku sprawują się bardzo dobrze. Niezwykle 
szczegółowy przegląd niemiecki wymusza utrzy-
mywanie auta w nienagannym stanie. Równe drogi, 
dobre paliwa i odpowiedni serwis sprawia, że „tam” 
samochody zużywają się wolniej, niż takie same 
eksploatowane w Polsce. 

Jednak większość sprowadzanych samocho-
dów to auta powypadkowe, których naprawa w 
warunkach Europy Zachodniej jest nieopłacalna 
lub, co gorsze, niemożliwe jest doprowadzenie 

samochodu do odpowiedniego stanu technicz-
nego. W krajowych warsztatach nadal zdarza się 
odbudowywanie samochodu z dwóch, lub trzech 
bardzo mocno rozbitych. Jakim cudem przechodzą 
obowiązkowe badanie techniczne wiedzą ich posia-
dacze i pracownicy stacji diagnostycznych.

Tak czy owak, wiele starszych samochodów 
budzi zastrzeżenia. Problem dotyczy głównie spro-
wadzonych aut powypadkowych, niedobrze napra-
wionych. Sprzedawane są one po „okazyjnych” 
cenach ludziom, którzy niemal ich nie serwisują i 
eksploatują do momentu, aż przestają jeździć. Wte-
dy dopiero samochód jest naprawiany, też za moż-
liwie najmniejsze pieniądze, byle jak, byle jeździł. 
Zakłada się używane tarcze hamulcowe, używane 
klocki hamulcowe, które w autoryzowanym serwisie 
zostałyby uznane za zużyte, używane opony, na 
których jeszcze są ślady bieżnika. Cudów nie ma, 
kilkunastoletnie samochody pożera rdza, poszcze-
gólne podzespoły ulegają coraz większemu zużyciu 
i wartość starych aut gwałtownie spada. Ich napra-
wa często jest kosztowniejsza niż wartość pojazdu. 
Dlatego też handel elementami z rozebranych sa-
mochodów jest i będzie opłacalny.

Wcześniej czy później stary samochód powinien 
trafić do stacji demontażu. Bardzo wiele części po 
zweryfikowaniu może z powodzeniem i bez szkody 
dla jakości naprawy być użyte powtórnie. Oleje od-
stawiane są do rafinerii, akumulatory trafiają do huty, 
bardzo wartościowe są wkłady do katalizatorów, zu-
żyte opony stanowią paliwo alternatywne w cemen-
towniach, jest też możliwość wykorzystania tworzyw 
sztucznych. Stal czy aluminium są powtórnie przeta-
piane w hutach. Nielegalne szroty demontują i sprze-
dają niektóre części, natomiast resztę odstawiają do 
punktu skupu złomu, gdzie nikt zbyt dociekliwie nie 
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dochodzi czy wraz ze złomem nie trafiają tam opony, akumulatory 
czy tworzywa sztuczne. Płyny eksploatacyjne trafią do gleby lub 
okolicznych zbiorników wodnych. Szkód ekologicznych nie da się 
obliczyć, jednak widać wyraźnie, że są ogromne.

Na szczęście przestało się opłacać pozostawianie starego 
samochodu na osiedlowym parkingu czy w lesie. Do wyreje-
strowania samochodu i rozwiązania umowy z ubezpieczycielem 
samochodu, niezbędna jest umowa kupna-sprzedaży lub doku-
ment o przekazaniu auta do stacji demontażu. Jeżeli auto nie 
zostanie wyrejestrowane, to właścicielowi nawet po kilku latach 
przyjdzie zapłacić składki, odsetki i kary. W ściąganiu takich na-
leżności firmy ubezpieczeniowe działają równie skutecznie, co 
perfidnie, ale pretensje można mieć tylko do siebie – jeśli się nie 
dopełniło obowiązku rozwiązania umowy o obowiązkowym OC. 

 Samochody, które osiągnęły wiek drogowej emerytury należy od-
dać do stacji demontażu. Wcześniej trzeba sprawdzić, czy dana sta-
cja wydaje dokument pozwalający wyrejestrować samochód. Warto 
też upewnić się, czy stacja rzeczywiście demontuje samochody, czy 
spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska i płyny eksploatacyjne 
z dostarczonego samochodu nie trafią do najbliższej studzienki.

Mirosław Rutkowski

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl
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Dotychczasowa wiedza o konstrukcji samochodu wskazuje, 
że karoseria samochodu osobowego, wykonana jest z blachy 
stalowej o różnej grubości. Prawdą jest również, iż znaczna część 
produkowanych karoserii samochodowych, poddawana jest 
obróbce galwanicznej, zwiększającej jej odporność na korozję. 
Od pewnego czasu jednak, następują systematyczne zmiany 
technologii budowy współczesnego nadwozia samochodowego. 
Ogromny postęp w konstrukcji nadwozi nowoczesnych samocho-
dów, spowodowany jest głównie poprzez walkę konkurencyjną, 
w której bronią jest bezpieczeństwo użytkowników oraz coraz 
bogatsze wyposażenie pojazdów. 

Wymagania rozwijającego się rynku samochodowego 
spowodowały, że na przestrzeni ostatnich lat producenci sa-
mochodów dążąc do zmniejszenia masy karoserii i wzrostu 
bezpieczeństwa biernego, wprowadzili nowoczesne rozwiąza-
nia konstrukcyjne. Jedną z głównych zmian jakie dokonały się 
w tym okresie, jest wprowadzenie różnorodnych materiałów 
konstrukcyjnych, czego wynikiem jest powstanie nadwozia 
hybrydowego. Niczym zaskakującym nie jest zastosowanie we 
współczesnej karoserii tradycyjnych elementów stalowych, 
aluminiowych oraz stopów stalowych z uszlachetniającymi 
domieszkami (np. magnez, bor). Głównym powodem zmiany 
podejścia do konstrukcji nadwozia, jest konieczność znacznego 
zmniejszenia jej masy. Wynika to z tego, iż współcześnie w sa-
mochodach montuje się coraz więcej urządzeń dodatkowych 
typu: ABS, EBD, ESP, ASR, układy wspomagające utrzymanie 
trakcji i toru jazdy, elektryczne szyby, elektryczne zamki,  
wzmocnienia drzwiowe oraz wiele innych. Aby masa pojazdów 
nie wzrosła nadmiernie, pozostaje szukać oszczędności w kon-
strukcji nadwozia.

Fot.1 Nowoczesne nadwozie w warsztacie to wyzwanie, 
któremu trzeba sprostać. (HERKULES)

Już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 
firma AUDI zrewolucjonizowała podejście do konstrukcji karo-
serii samochodowej, poprzez wprowadzenie elementów wy-
konanych ze stopów aluminium, do seryjnie produkowanego 
modelu A8. Wprowadzenie aluminium do konstrukcji nadwo-
zia samochodowego, wiązało się ze zmianą jego konstrukcji. 
Firma AUDI opracowała unikalną konstrukcję ramy nośnej, 

nazwaną ASF (AUDI SPACE FRAME). Zastosowanie aluminium 
do seryjnej produkcji karoserii samochodowych, mogło być 
jednym z powodów zintensyfikowania prac producentów stali 
nad nowymi materiałami, mogącymi spełnić oczekiwania kon-
struktorów oraz producentów samochodów.

Fot.2. Nowoczesne nadwozie samochodu osobowego. 
(VW PASSAT)

Zmniejszenie masy, to głównie mniej materiału konstruk-
cyjnego. Problem polega na tym, aby zmniejszając ilość mate-
riału (zwykle poprzez zmniejszanie grubości blach), nie wpły-
wać negatywnie na własności mechaniczne całej konstrukcji. 
Producenci oraz konstruktorzy samochodów postawili sobie 
jeszcze bardziej ambitne zadanie - nie tylko nie obniżać 
bezpieczeństwa a wręcz je podnieść. Ewolucja oferowanych 
blach przeznaczonych do produkcji nowoczesnych nadwozi 
spowodowała niespotykany dotąd postęp technologiczny. 
Przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości stosowanych blach 
stalowych, zwiększono ich sprężystość oraz inne własności 
mechaniczne. Konkretnym i bardzo znaczącym przykładem 
zastosowania nowoczesnych blach do budowy nadwozi sa-
mochodowych, jest zamiana dotychczas stosowanych gatun-
ków stali St10 - 14 i St52, blachą wykonaną ze stali IF. Ma ona 
głównie zastosowanie do wykonywania płyt podłogowych, 
błotników oraz poszycia zewnętrznego drzwi. Utworzono 
w Europie konsorcjum zrzeszające najlepsze i największe 
przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem i wyrobem 
stali. Konsorcjum nazwano ULSAB-AVC. Skrót ten oznacza 
ULTRA LIGHT STEEL AUTO BODY-ADVANCED VEHICLE CON-
CEPTS. Projekt ULSAB narodził się w Stanach Zjednoczonych 
i stanowi podstawę do tworzenia nowoczesnych konstrukcji 
nadwozi samochodowych. Pierwszą firmą europejską, która 
zainteresowała się projektem ULSAB, była  firma PORSHE. 
Porshe Engeeniring Group, rozpoczęło realizację zamówie-
nia na wykonanie koncepcji samochodu, z wykorzystaniem 
najnowszych osiągnięć w dziedzinie ultralekkich stali wysoko-
gatunkowych o podwyższonej wytrzymałości. Pomimo tego, 
że powstała ultralekka konstrukcja o znacznie mniejszej masie 
to całkowicie spełniła ona wszystkie normy testów zderzenio-
wych wymaganych przez EURONCAP. 

NOWOCZESNE
N A D W O Z I E
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W przemyśle motoryzacyjnym stosuje się obecnie różne 
rodzaje blach stalowych. Zróżnicowanie to spowodowane jest 
różnymi własnościami oraz funkcjami elementów karoserii 
pojazdu. Poniżej przedstawiono podstawy podział oraz wykaz 
gatunków stali stosowanych w budowie współczesnych nad-
wozi samonośnych:

·LSS  -  stale o niskiej wytrzymałości (ang. – Low Strength 
 Steel),
 - stale miękkie (ang.. Mild Steel)
 - stale tłoczne (ang. IF – Interstital Free)

·HSS  - stale o podwyższonej wytrzymałości (ang. High 
    Strength Steel),
 - stale tłoczne izotropowe  (ang. IS – Isotropic),
 - stale typu BH umacniane wydzieleniowo (ang. BH – Bake 
 Hardenable),
 - stale CMn  (węglowo – manganowe),
 - stale wysokowytrzymałe niskostopowe (ang. HSLA 
 – High Steel Low Alloy).

·UHSS - stale o wysokiej wytrzymałości (ang. Ultra High 
 Strength Steel).
 - stale ferrytyczno-martenzytyczne (ang. DP 
 – Dual Phase),
 - stale typu CP (ang. CP – Complex Phase),
 - stale typu TRIP (ang. TRIP – Transformation Induced 
 Plasticity),
 - stale martenzytyczne (ang. Mart – Martensitic).

Wykres obrazuje porównanie różnych gatunków stali w 
postaci zależności między wydłużeniem, a wytrzymałością na 
rozciąganie. Można przyjąć, że wartość wytrzymałości na roz-
ciąganie stali wysokowytrzymałych HSS zawiera się pomiędzy 
300 a 600 MPa. W przypadku stali o bardzo wysokiej wytrzy-
małości UHSS, wartość ta wynosi powyżej 600 MPa. 

Opisy:
Żólty LSS
Nieb HSS/HTS
Szary VHSS
Czerw UHSS/UHTS
 

Rys. 1. Zastosowanie  różnych gatunków stali. (GYS)

Zastosowanie nowoczesnych gatunków stali do budowy 
karoserii samochodowych, wymusza zastosowanie nowych 
technologii naprawczych. Kolejny raz należy w tym miejscu 
przypomnieć o technologii lutospawania oraz zgrzewania przy 
zastosowaniu wysokich parametrów. 

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl

Tab. 1. Wyniki prób wytrzymałościowych niektórych gatunków stali wysokogatunkowych stosowanych do budowy współcze-
snych karoserii samochodowych. (BR)

w w w. l a k i e r n i k . c o m . p l
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Nie ma osoby na ulicy, która nie obejrza�aby
si� za� zardzewia�ym po dach Oplem Ascon�.
Styl rust, czyli rdzawy, upowszechni� w Polsce 
Tomasz Sta�czyk, w�a�ciciel tego niezwyk�ego
pojazdu.

Pan Tomasz, prezes klubu fanów motoryzacji 
SCS Szczecinek, by� najpewniej pierwszym w 
Polsce, który zamiast walczy� z rdz� postanowi� j�
wr�cz zaprosi� do swego auta. � Zabytkow� Asco-
n� kupi�em jakie� cztery lata temu od kolegi � mówi 
T. Sta�czyk. Na pocz�tku mia�o to by� tylko auto 
zast�pcze na czas remontu innego wozu. Potem 
pojawi� si� pomys� tuningowania. Opel mia� zada-
wa� szyku na drodze, ale nikt chyba wówczas nie 
pomy�la�, �e w tak niecodzienny sposób. 

- Oryginalny zielony lakier prezentowa� si� na 
oplu fatalnie i wiedzia�em, �e na pewno go zmieni�
� wspomina pan Tomasz. Pocz�tkowo samochód 
mia� zosta� pomalowany w tradycyjny sposób. 
� Zastanawia�em si� tylko, czy mo�e nie pokry� go 
matow� farb� � dodaje w�a�ciciel auta. Traf chcia�,
�e akurat wtedy natraÞ� w internecie na zagraniczne 
strony i fora po�wi�cone stylowi rust. Jak sama na-
zwa wskazuje (rust po angielsku znaczy rdza) doty-
czy�y one sposobów pokrycia pojazdów� pi�knym
rdzawym nalotem. 

Nie ma chyba kierowcy, który nie walczy�by
na co dzie� z rdz� z�eraj�c� nasze auta. B�ble
na lakierze, korozja wy�eraj�ca podwozie, rdzawe 
zacieki na karoserii, s�owem koszmar ka�dego fana 
czterech kó�ek. Producenci staj� na g�owie, aby jak 
najlepiej zabezpieczy� wozy przed wsz�dobylsk�
rdz�, która pr�dzej czy pó�niej i tak zwyci��y (no 
chyba, �e kto� lubi enerdowskie trabanty). 

Decyzja pana Tomasza, aby pokry� swój nowy 
nabytek rdz� zaskoczy�a wi�c wielu. � Robot�
zacz��em od pokrycia ca�ej karoserii specjaln� ga-
laretk� do usuwania lakieru � mówi. �rodek dzia�a
b�yskawicznie i jest bardzo skuteczny. Zu�yto 12 
puszek tego specyÞ ku. Po kwadransie dzia�ania
lakier mo�na zdrapa� szpachelk�. � Niektórzy 
preferuj� u�ywanie szliÞ erek k�towych, które s�
znacznie szybsze, ale mog� doprowadzi� do pofa�-
dowania blach, a wtedy nie ma ju� takiego efektu 
� wyja�nia nasz rozmówca. 

By�o to pracoch�onne zaj�cie. Dok�adne oczysz-
czenie Ascony zaj��o tydzie� pracy po kilka godzin 
dziennie. Efekt by� osza�amiaj�cy � oczom wszyst-
kich ukaza� si� �go�y�, l�ni�cy srebrzyst� blach�
opel. � Po kilku latach do�wiadcze� wiem ju�, �e do 
stylu rust najlepiej nadaj� si� auta bezwypadkowe 

� mówi T. Sta�czyk. � Po zdj�ciu lakieru wida� bo-
wiem wszystkie ubytki i niedoskona�o�ci karoserii, 
�lady po spawaniu, czy wyklepywaniu. Takie nad-
wozie nie prezentuje si� za �adnie.

Do wykonania pozosta� najtrudniejszy etap � jak 
tu zaprosi� do wspó�pracy rdz�, tak aby auto pokry�a
pi�knym, równym nalotem? � Najpierw spróbowa-
�em polewa� opla zwyk�� wod�, potem roztworem 
kwasu z akumulatora � �mieje si� pan Tomasz i 
przyznaje, �e wszystkiego próbowa� metod� prób i 
b��dów. Da�o to �rednie efekty, rdza jako� nie pali�a
si� do roboty. � Zacz�li�my si� wtedy zastanawia�,
co te� najbardziej szkodzi naszym wozom i oczy-
wi�cie szybko wpadli�my na to, �e sól, któr� zim�
obÞ cie sypie si� nasze ulice � mówi w�a�ciciel.

Przygotowa� wodny roztwór soli (5 litrów na 
kilogram) i po prostu umy� tym opla. Auto posta�o
ca�� noc, a solanka zrobi�a swoje. � Wystarczy�o
kilkana�cie godzin, a ca�a karoseria by�a dok�adnie
zmieniona � mówi T. Sta�czyk. � Rdzawy nalot 
by� niemal wsz�dzie. Od kilku lat po tym zabiegu 
wygl�d Ascony praktycznie ju� si� nie zmieni�, szef 
SCS Szczecinke �nakarmi�� tylko rdz� solank� w 
miejscach, gdzie nie dotar�a za pierwszym razem, 
aby pojazd prezentowa� si� bez plamek. Teraz my-
cie ju� auta odpada. 

STYL RUST, czyli nie bójmy si� korozji 
Gwoli �cis�o�ci dodajmy, �e to nie jedyne 

zabiegi tuningowe, jaki poddano Ascon�.
Sercem wozu jest pot��ny trzylitrowy silnik 
prze�o�ony z opla senatora o mocy 204 koni 
mechanicznych. Ten motor potraÞ  nie�le �roz-
buja�� prawie 30-letniego staruszka. O pneu-
matycznym zawieszeniu i innych dodatkach 
nie wspominamy. 

Samochód swoimi �gruchotowatym� wy-
gl�dem robi� furor� na ulicach Szczecinka, 
potem na zlotach w kraju, a niebawem pan 
Tomasz zaprezentowa� swój wynalazek na 
forach internetowych. � Ten i ów szepta�, �e
po kilku miesi�cach auto si� rozsypie, �e rdza 

prze�re je na wylot, ale si� przeliczyli � mówi 
w�a�ciciel. Przez te kilka lat nie pojawi�y si�
�adne dziury, korozja nie przebi�a si� na wylot 
przez blachy. Co wi�cej, zdaje si� je konserwo-
wa� na swój sposób! � Moim zdaniem gorzej 
jest, gdy rdza ju� si� dostanie pod lakier, wtedy 
blachy gnij�, bo woda nie ma dok�d odp�ywa�,
a w stylu rust wszystko jest na wierzchu � uwa-
�a T. Sta�czyk. Opel bez problemu przechodzi 
badania techniczne i przegl�dy, mo�na nim 
je�dzi� po naszych drogach, cho� naturalnie 
zwykle pojawia si� na zlotach. 

Tam te� nasz rozmówca swoj� pasj� zara-
zi� innych. Przyjazd rdzawego bolidu zawsze 

budzi� sensacj� i bywa�o, �e w konkursach 
aut tuningowanych w pobitym polu Ascona 
zostawia�a auta pokryte wymy�lnymi lakierami 
za kilkana�cie tysi�cy z�otych. Pan Tomasz 
znalaz� na�ladowców, którzy w podobny spo-
sób ozdabiaj� swoje pojazdy. Powsta� nawet 
klub skupiaj�cy mi�o�ników stylu rust (maj�
oni swoj� stron� w internecie www.ratlook.pl). 
� Przyznam, �e buntuj� si� przeciwko zbyt 
przesadzonym, �bajeranckim� malowaniem 
samochodów � ko�czy nasz� rozmow� T. 
Sta�czyk. � Wol� swoj� zardzewia�� ascon�.

Rajmund We�nic,
dziennikarz �G�osu Koszali�skiego�
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Nie ma osoby na ulicy, która nie obejrza�aby
si� za� zardzewia�ym po dach Oplem Ascon�.
Styl rust, czyli rdzawy, upowszechni� w Polsce 
Tomasz Sta�czyk, w�a�ciciel tego niezwyk�ego
pojazdu.

Pan Tomasz, prezes klubu fanów motoryzacji 
SCS Szczecinek, by� najpewniej pierwszym w 
Polsce, który zamiast walczy� z rdz� postanowi� j�
wr�cz zaprosi� do swego auta. � Zabytkow� Asco-
n� kupi�em jakie� cztery lata temu od kolegi � mówi 
T. Sta�czyk. Na pocz�tku mia�o to by� tylko auto 
zast�pcze na czas remontu innego wozu. Potem 
pojawi� si� pomys� tuningowania. Opel mia� zada-
wa� szyku na drodze, ale nikt chyba wówczas nie 
pomy�la�, �e w tak niecodzienny sposób. 

- Oryginalny zielony lakier prezentowa� si� na 
oplu fatalnie i wiedzia�em, �e na pewno go zmieni�
� wspomina pan Tomasz. Pocz�tkowo samochód 
mia� zosta� pomalowany w tradycyjny sposób. 
� Zastanawia�em si� tylko, czy mo�e nie pokry� go 
matow� farb� � dodaje w�a�ciciel auta. Traf chcia�,
�e akurat wtedy natraÞ� w internecie na zagraniczne 
strony i fora po�wi�cone stylowi rust. Jak sama na-
zwa wskazuje (rust po angielsku znaczy rdza) doty-
czy�y one sposobów pokrycia pojazdów� pi�knym
rdzawym nalotem. 

Nie ma chyba kierowcy, który nie walczy�by
na co dzie� z rdz� z�eraj�c� nasze auta. B�ble
na lakierze, korozja wy�eraj�ca podwozie, rdzawe 
zacieki na karoserii, s�owem koszmar ka�dego fana 
czterech kó�ek. Producenci staj� na g�owie, aby jak 
najlepiej zabezpieczy� wozy przed wsz�dobylsk�
rdz�, która pr�dzej czy pó�niej i tak zwyci��y (no 
chyba, �e kto� lubi enerdowskie trabanty). 

Decyzja pana Tomasza, aby pokry� swój nowy 
nabytek rdz� zaskoczy�a wi�c wielu. � Robot�
zacz��em od pokrycia ca�ej karoserii specjaln� ga-
laretk� do usuwania lakieru � mówi. �rodek dzia�a
b�yskawicznie i jest bardzo skuteczny. Zu�yto 12 
puszek tego specyÞ ku. Po kwadransie dzia�ania
lakier mo�na zdrapa� szpachelk�. � Niektórzy 
preferuj� u�ywanie szliÞ erek k�towych, które s�
znacznie szybsze, ale mog� doprowadzi� do pofa�-
dowania blach, a wtedy nie ma ju� takiego efektu 
� wyja�nia nasz rozmówca. 

By�o to pracoch�onne zaj�cie. Dok�adne oczysz-
czenie Ascony zaj��o tydzie� pracy po kilka godzin 
dziennie. Efekt by� osza�amiaj�cy � oczom wszyst-
kich ukaza� si� �go�y�, l�ni�cy srebrzyst� blach�
opel. � Po kilku latach do�wiadcze� wiem ju�, �e do 
stylu rust najlepiej nadaj� si� auta bezwypadkowe 

� mówi T. Sta�czyk. � Po zdj�ciu lakieru wida� bo-
wiem wszystkie ubytki i niedoskona�o�ci karoserii, 
�lady po spawaniu, czy wyklepywaniu. Takie nad-
wozie nie prezentuje si� za �adnie.

Do wykonania pozosta� najtrudniejszy etap � jak 
tu zaprosi� do wspó�pracy rdz�, tak aby auto pokry�a
pi�knym, równym nalotem? � Najpierw spróbowa-
�em polewa� opla zwyk�� wod�, potem roztworem 
kwasu z akumulatora � �mieje si� pan Tomasz i 
przyznaje, �e wszystkiego próbowa� metod� prób i 
b��dów. Da�o to �rednie efekty, rdza jako� nie pali�a
si� do roboty. � Zacz�li�my si� wtedy zastanawia�,
co te� najbardziej szkodzi naszym wozom i oczy-
wi�cie szybko wpadli�my na to, �e sól, któr� zim�
obÞ cie sypie si� nasze ulice � mówi w�a�ciciel.

Przygotowa� wodny roztwór soli (5 litrów na 
kilogram) i po prostu umy� tym opla. Auto posta�o
ca�� noc, a solanka zrobi�a swoje. � Wystarczy�o
kilkana�cie godzin, a ca�a karoseria by�a dok�adnie
zmieniona � mówi T. Sta�czyk. � Rdzawy nalot 
by� niemal wsz�dzie. Od kilku lat po tym zabiegu 
wygl�d Ascony praktycznie ju� si� nie zmieni�, szef 
SCS Szczecinke �nakarmi�� tylko rdz� solank� w 
miejscach, gdzie nie dotar�a za pierwszym razem, 
aby pojazd prezentowa� si� bez plamek. Teraz my-
cie ju� auta odpada. 

STYL RUST, czyli nie bójmy si� korozji 
Gwoli �cis�o�ci dodajmy, �e to nie jedyne 

zabiegi tuningowe, jaki poddano Ascon�.
Sercem wozu jest pot��ny trzylitrowy silnik 
prze�o�ony z opla senatora o mocy 204 koni 
mechanicznych. Ten motor potraÞ  nie�le �roz-
buja�� prawie 30-letniego staruszka. O pneu-
matycznym zawieszeniu i innych dodatkach 
nie wspominamy. 

Samochód swoimi �gruchotowatym� wy-
gl�dem robi� furor� na ulicach Szczecinka, 
potem na zlotach w kraju, a niebawem pan 
Tomasz zaprezentowa� swój wynalazek na 
forach internetowych. � Ten i ów szepta�, �e
po kilku miesi�cach auto si� rozsypie, �e rdza 

prze�re je na wylot, ale si� przeliczyli � mówi 
w�a�ciciel. Przez te kilka lat nie pojawi�y si�
�adne dziury, korozja nie przebi�a si� na wylot 
przez blachy. Co wi�cej, zdaje si� je konserwo-
wa� na swój sposób! � Moim zdaniem gorzej 
jest, gdy rdza ju� si� dostanie pod lakier, wtedy 
blachy gnij�, bo woda nie ma dok�d odp�ywa�,
a w stylu rust wszystko jest na wierzchu � uwa-
�a T. Sta�czyk. Opel bez problemu przechodzi 
badania techniczne i przegl�dy, mo�na nim 
je�dzi� po naszych drogach, cho� naturalnie 
zwykle pojawia si� na zlotach. 

Tam te� nasz rozmówca swoj� pasj� zara-
zi� innych. Przyjazd rdzawego bolidu zawsze 

budzi� sensacj� i bywa�o, �e w konkursach 
aut tuningowanych w pobitym polu Ascona 
zostawia�a auta pokryte wymy�lnymi lakierami 
za kilkana�cie tysi�cy z�otych. Pan Tomasz 
znalaz� na�ladowców, którzy w podobny spo-
sób ozdabiaj� swoje pojazdy. Powsta� nawet 
klub skupiaj�cy mi�o�ników stylu rust (maj�
oni swoj� stron� w internecie www.ratlook.pl). 
� Przyznam, �e buntuj� si� przeciwko zbyt 
przesadzonym, �bajeranckim� malowaniem 
samochodów � ko�czy nasz� rozmow� T. 
Sta�czyk. � Wol� swoj� zardzewia�� ascon�.

Rajmund We�nic,
dziennikarz �G�osu Koszali�skiego�
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str.33Po wyścigu w Australii Robert Kubica 
nie krył rozczarowania, jednak skomen-
tował wyścig krótko „that’s racing”. Nic 
dodać, nic ująć, takie są wyścigi. W komen-
tarzach prasowych nie zabrakło opinii, iż w 
końcówce wyścigu Robert Kubica powinien 
zadowolić się trzecim miejscem, takie też 
zdanie miał prowadzący studio wyścigowe 
w Polsacie Włodzimierz Zientarski. Bzdura. 
Właśnie jednym z największych atutów 
polskiego zawodnika jest sportowa postawa 
walki do końca, i to walki o zwycięstwo. Jeśli 
tylko jest szansa ataku – atakować. Ostatnie 
okrążenia wyścigu w Melbourne należały do 
Kubicy, był najszybszym kierowcą na torze. 
Prowadzący Jenson Buton i jadący za nim 
Sebastian Vettel jechali na miękkich, mocno 
już zmęczonych oponach, i obaj byli o około 
dwie sekundy na okrążeniu wolniejsi od 
Polaka. Była realna szansa na ogranie obu i 
zwycięstwo w pierwszej odsłonie tegorocz-

nego serialu wyścigowego. Robert Kubica 
nie mógł nie atakować. I gdyby nie poślizg 
samochodu Sebastiana Vettela, najpraw-
dopodobniej Polak wysłuchałby Mazurka 
Dąbrowskiego stojąc na podium w Australii.

Pierwsze tegoroczne Grand Prix było 
– pomimo braku zdobyczy punktowych 
- bardzo dobrym prognostykiem na przy-
szłość. Okazało się, że Robert Kubica w 
bolidzie BMW-Sauber jest w stanie konku-
rować z każdym i zapowiedź kierownictwa 
zespołu o podjęciu walki o zwycięstwo 
można traktować poważnie. Rewelacyjne 
bolidy zespołu Brawn GP, jak się okazało na 
torze są bardzo szybkie, ale do objechania. 
Pozostali również. 

Niestety tydzień później, na torze w 
Sepang Robert Kubica odpadł z walki już 
na początku wyścigu. Defekt silnika nie 
tylko wykluczył Polaka z walki o punkty, ale 
też wymusi konieczność oszczędzania jed-

nostki napędowej w dalszej części sezonu, 
bowiem zgodnie z regulaminiem liczba silni-
ków do każdego bolidu została ograniczona 
do siedmiu na cały cykl. W dwóch kolejnych 
wyścigach, Grand Prix Chin i Grand Prix 
Bahrajnu Robert Kubica wykorzysta kolej-
ny silnik, a na początku maja w Barcelonie 
otrzyma nowy bolid. Lżejsza konstrukcja 
pozwoli zainstalować system odzyskiwania 
energii (KERS), przy należytym wyważeniu 
pojazdu. Do wykorzystania pozostaną 
jeszcze cztery silniki, każdy z nich musi wy-
starczyć na trzy weekendy. Treningi i sesje 
kwalifikacyjne Robert Kubica będzie musiał 
ograniczyć do niezbędnego minimum. 
Polscy kibice wierzą, że po złym początku 
sezonu przyjdą wielkie sukcesy, zwłaszcza, 
że układ sił w Formule 1 przewrócił się do 
góry nogami. Fatalnie rozpoczął sezon ze-
spół Ferrari, niewiele lepiej McLaren, a karty 
w pierwszych odsłonach rozdawały zespoły, 
które w ubiegłym roku nie przechodziły 
drugiej sesji kwalifikacyjnej. Wszystko więc 
może się zdarzyć, a przecież o to właśnie 
chodzi w sporcie – najpiękniejsze są niespo-
dziewane rozstrzygnięcia i zwycięstwa po 
wyrównanej walce.

Mirosław Rutkowski

Niespodzianki w Formule 1
Znakomicie przygotowany bolid, świetna taktyka, doskonała jazda 
Roberta Kubicy i… strata pewnego, wydawało się, miejsca na po-
dium na trzy okrążenia przed metą. Niewielki błąd wyprzedzanego 
rywala zniweczył wysiłek zespołu BMW-Sauber. Kolejny wyścig 
okazał się katastrofą – defekt nowego silnika mocno skomplikował 
sytuację jedynego Polaka w elitarnym cyklu wyścigowym.

Testy krycia

78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl
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Od momentu wymyślenia przez 
człowieka koła, po dziś dzień powstają 
wynalazki mające na celu ułatwianie nam 
egzystencji. O ile większość ludzi na bieżą-
co nabywa nowinki techniczne wdrażane 
przez producentów komputerów, telewi-
zorów czy telefonów komórkowych, to o 
tyle trudno jest ich przekonać do tech-
nologii, które mogą zmienić ich sposób 
pracy. Jakie są tego przyczyny? Do końca 
nie wiadomo. Może to się wiązać z silnie 
zakorzenioną wiedzą, której podstawy 
zbudowane zostały w oparciu o nieco 
„nieświeże” już rozwiązania techniczne. 
Przez dziesiątki lat dzielące pracownika 
od zdobycia niezbędnych kwalifikacji, do 
osiągnięcia pełni kompetencji, w każdej z 
branży pojawiają się setki innowacyjnych 
rozwiązań ułatwiających pracę. 

Zadaniem producentów jak i sprze-
dawców powinno być propagowanie (nie 
mylić z preparowaniem) informacji na 
temat nowych technologii. Jak dotrzeć 
do właściciela czy pracownika np. warsz-
tatu blacharskiego? Sposobów jest wiele. 
Doskonałą szansą na  trafienie do ludzi 
chcących unowocześniać swoją firmę, są 
między innymi  targi motoryzacyjne. Naj-
bliższa okazja już w 7-10 maja. Poznańskie 
Targi Techniki Motoryzacyjnej, bo o nich 
mowa, to największe tego typu wydarze-
nie w Polsce. Należy więc mieć nadzieje, 
że i w tym roku, konstruktorzy z szeroko 
pojętego „świata motoryzacji” zadowolą 
nawet najbardziej żądnych nowości od-
wiedzających.

Dobrym sposobem na przedstawianie 
najnowszych technologii potencjalnym 
odbiorcom jest organizowanie szkoleń 
z zakresu używania tychże produktów. 
Uczestnicy popularnych „treningów” 
oprócz nabywania aktualnych informacji 

o najnowocześniejszych technologiach, 
mogą zaczerpnąć fachowych porad od 
specjalistów z danej dziedziny. Dodat-
kowo na niektórych szkoleniach istnieje 
możliwość wypróbowania wszystkich 
produktów znajdujących się w gamie fir-
my organizującej przedsięwzięcie. 

W kontekście szerzenia informacji na 
temat najnowocześniejszych technologii, 
nie bez znaczenia pozostają publikacje w 
fachowych pismach. Te cieszą się dosyć 
dużym gronem odbiorców. Pomimo 
mnogości informacji w internecie, które 
wielokroć nie podlegają żadnej selekcji, 
prasa branżowa ciągle jest obiektem za-
interesowania osób podążających za osią-
gnięciami współczesnej techniki. Taka po-
stawa zwiększa właścicielom warsztatów 
blacharskich czy lakierniczych, szanse na 

pozyskanie nowych klientów i utrzymanie 
starych. Wzrastająca świadomość wśród 
odbiorców usług sprawia, że właściciele 
warsztatów nie mogą pozostać obojętni 
na najnowocześniejsze technologie z za-
kresu napraw karoserii. W oczach klienta 
można wiele zyskać, gdy upewni się on, że 
w danej firmie korzysta się z nowych me-
tod, które zwykle są duże szybsze i mniej 
inwazyjne niż te, uznawane powszechnie 
za tradycyjne.

O tym, że „czas to pieniądz” nie trze-
ba obecnie nikogo przekonywać. I choć za 
każdą zaoszczędzoną minutę z zegarka 
nie wyleci złotówka, to warto o czas dbać. 
Dobrym na to sposobem są właśnie nowe 
technologie.

WRed

Przejść na „Ty” z technologią
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Nie od dzisiaj wiadomo, że naprawa 
samochodów ciężarowych może przy-
nieść znaczne dochody firmie. Wszystko 
co towarzyszy samochodom ciężaro-
wym jest znacznie droższe od samo-
chodów osobowych. Poczynając od 
ceny zakupu, poprzez części zamienne 
po serwis. Dotyczy to również napraw 
powypadkowych. Ogólna zasada napraw 
powypadkowych samochodów użytko-
wych, ciężarowych oraz przyczep, wy-
posażonych w tzw. oddzielony element 
nośny czyli ramę, nie różni się w zasadzie 
od napraw samochodów osobowych 
posiadających przeważnie karoserię sa-
monośną. W obu przypadkach głównym 
czynnikiem oddziaływania na uszkodzo-
ny element pojazdu jest siła prostująca 
przyłożona w tym samym kierunku co 
siła, która uszkodziła pojazd i zbliżonej 
wartości lecz przeciwnym jej zwrocie. 
Różnica w konstrukcji pomiędzy ele-
mentem nośnym, a takimi zespołami jak 
kabina załogi czy też komora ładunkowa 
powoduje że napraw powypadkowych 
wymienionych zespołów dokonuje się 
oddzielnie z zastosowanie innych tech-
nologii. 

Optymalnym systemem do naprawy 
kabin jest urządzenie skonstruowane 
jako osprzęt współpracujący z ramą 
nośną zakotwioną w posadzce warszta-
tu. System taki oferują miedzy innymi: 
JOSAM oraz HERKULES. Podstawę sys-
temu stanowią dwia trawersy mocujące. 
Wyposażone w uchwyty umożliwiające 
zamocowanie ich w szczelinach prowad-
nic podłogowej ramy nośne (fot). Mo-
cowanie odbywa się przy zastosowaniu 
specjalnych bagnetowych śrub blokują-
cych. Rama nośna wykorzystywana jest 
również do mocowania wież ciągnących. 
Na wyposażeniu znajdują się standar-
dowo dwie wieże wysokiego ciągnięcia, 
dodatkowo wyposażone w przedłużacze 
o długości ok. 1000mm. Wieże zasilane 

są zestawami hydrauliczno pneuma-
tycznymi. Mocowanie wież, podobnie 
jak trawersom mocujących, odbywa się 
przy zastosowaniu specjalnych bagneto-
wych śrub blokujących. Do bezpośred-
niego zamocowania naprawianej kabiny 
służą uchwyty stanowiące rodzaj imadeł 
(fot.1) wyposażonych w odpowiednie 
końcówki do poszczególnych typów 
pojazdów.

Kabiny samochodów ciężarowych, 
które zostały znacznie uszkodzone 
podczas kolizji drogowej przeważnie na-
prawiane są po uprzednim demontażu z 
pojazdu. Do prowadzenia napraw kabin 
samochodów ciężarowych stosuje się 
przeważnie oddzielne urządzenia, które 
współpracują z istniejącymi stanowiska-
mi do napraw ram samochodowych (np. 
JOSAM, CELETTE) lub są skonstruowane 
jako samodzielne stanowiska (HERKU-
LES) (fot. 2).

Urządzenie HERKULES 2500 TRUCK 
przedstawione na zdjęciu (wersja specjali-
zowana do kabin MAN) jest przeznaczone 
do naprawy kabin samochodów ciężaro-
wych produkowanych przez firmy: MER-
CEDES, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, RENAULT 
i inne. Podstawę urządzenia (element 

nośny) stanowi stabilna i sztywna rama 
nośna z zamocowanymi do niej czterema 
zestawami kołowymi o dużej nośności. Na-
prawiana kabina mocowana jest do ramy 
nośnej poprzez cztery „trawersy” (wersja 
uniwersalna – rys.1), które mogą się prze-
mieszczać po ramie (również podczas cią-
gnięcia) we wszystkich kierunkach. Mogą 
one zostać zablokowane w dowolnym 
momencie naprawy poprzez dokręcenie 
śrub mocujących. Głównym elementem 
roboczym urządzenia HERKULES 2500 
TRUCK jest wieża ciągnąca o maksymalnej 
sile ciągu 20 T. Dodatkowo urządzenie 
jest wyposażone w wieżę pomocniczą o 
maksymalnej sile ciągu 10 T. Poszczegól-
ne wieże naprawcze można wyposażyć w 
przystawki typu żuraw lub przedłużacz. 
Wieże ciągnące mocowane są do ramy 
nośnej poprzez szczeliny w elementach 
składowych przy zastosowaniu specjal-
nych śrub łączących. Wieże te mogą być 
mocowane do ramy w dowolnej pozycji, 
pod żądanym kątem względem naprawia-
nej kabiny samochodowej.

Zespół mocujący (rama  wraz 
osprzętem mocującym) składa się z 
następujących głównych elementów 
składowych (rys.1):

Systemy do naprawy kabin mogą być 
dodatkowo wyposażone w urządzenia 
pomiarowe.  W przypadku naprawy 
kabiny nie zachodzi niebezpieczeństwo 
(jak to jest w przypadku karoserii sa-
monośnych samochodów osobowych), 
że w wyniku złego kształtu samochód 
będzie posiadał wady geometrii układu 
jezdnego, gdyż kabina załogowa nie jest 
bezpośrednio związana z elementami 
zawieszenia kół. Zastosowanie urządze-
nia pomiarowego ma natomiast wpływ 
na koszt naprawy (czas) oraz komfort 
pracy. Spotyka się na rynku dwa rodzaje 
urządzeń pomiarowych do kabin:

- mechaniczne,
- laserowo-mechaniczne.

N A P R A W Y 
POWYPADKOWE 
P O J A Z D Ó W 
UŻYTKOWYCH

Fot. 2 Samodzielne (jezdne) stanowisko do 
prowadzenia napraw powypadkowych ka-
bin samochodów ciężarowych. (Herkules)

Fot. 1 Zestaw do napraw kabin współpracu-
jący z rama nośną (HERKULES)
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Całkowicie inne technologie stosowane 
są do naprawy ram nośnych samochodów 
użytkowych. Ramy nośne samochodów 
użytkowych wykonane są jako konstrukcje 
o dużej wytrzymałości, sztywności oraz 
masie. Ze względu na wymienione czynniki 
naprawę prowadzi się zwykle etapowo przy 
zastosowaniu sił o wartości składowych 
prostujących, mających przeciwne zwroty 
do sił deformujących. Dla ułatwienia przy-
wracania właściwych kształtów dokonuje 
się np. podgrzewania najbardziej uszko-
dzonych miejsc, co zwiększa plastyczność 
materiału z którego wykonana jest rama. 
Jako urządzenia do podgrzewania miejsco-
wego stosuje się palnik gazowy (niezaleca-
ne) lub podgrzewacz indukcyjny (zalecane).  
Podgrzewacze indukcyjne pozwalają na 
bardzo selektywną pracę zmniejszając do 
minimum utratę własności elementów 
konstrukcyjnych samochodu. Jednak siły 
stosowane do prostowania elementów 

ram samochodowych mają i tak znacznie 
większe wartości niż stosowane do na-
praw karoserii samonośnych. W karoserii 
samonośnej bowiem, największym od-
kształceniom zwykle ulegają odpowiednio 
skonstruowane i przeznaczone do tego 
elementy konstrukcyjne, natomiast w 
przypadku ramy, zbudowana ona jest tak 
aby mogła przenosić jak największe obcią-
żenia przy zachowaniu odpowiedniej masy.

Technologią umożliwiającą dokona-
nie prawidłowej naprawy ramy samo-
chodu użytkowego jest wykorzystanie 
do tego celu specjalnego stanowiska 
naprawczego. Standardowe stanowisko 
zbudowane jest w oparciu o zabetono-
waną w posadzce warsztatu ramę nośną 
(podobnie jak w przypadku stanowisk 
stacjonarnych do samochodów osobo-
wych), wyposażonej zwykle w środkowej 
części, w kanał naprawczy. Jako elemen-
ty robocze stosuje się zestaw wież pcha-
jących oraz zapór. (Fot. 3.)

Naprawa odbywa się poprzez równo-
czesne oddziaływanie sił równoległych 
o przeciwnych zwrotach, przyłożonych 
do naprawianej ramy. Poprzez takie 
oddziaływanie sił, powstają pożądane 
momenty gnące umożliwiające ich od-
kształcanie uszkodzonych fragmentów 
konstrukcji. 

Rys. 1 Rama naprawcza oraz osprzęt do mocowania kabin.
1. Rama.
2. Trawersa.
3. Płyta mocująca.
4. Uchwyt mocujący.
5. Regulowana podstawa mocująca.
6. Śruba mocująca.

Fot. 3a, 3b Osprzęt do prostowania uszko-
dzonych ram samochodów ciężarowych
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78-120 Ząbrowo 14A, 
tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, 
e-mail:troton@troton.com.pl

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
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Marek Muchowski + 48 692 427 491

Ireneusz Kondracki + 48 602 712 501

Tomasz Mężyk + 48 664 434 885

Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988

Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877

W przeciwieństwie do kabin za-
łogowych, ramy nośne są bazą do 
mocowania elementów zawieszenia kół 
pojazdu i musza być naprawione z dużą 
starannością. Najlepsze efekty uzyskuje 
się poprzez dokonywanie pomiarów 
położenia punktów charakterystycznych 
oraz porównanie wyników z danymi 
wzorcowymi. Tak jak i w przypadku 
karoserii samonośnych możliwe jest 
dokonywanie napraw bez dostępu do 
danych porównawczych, lecz wymaga 
to dużego doświadczenia oraz zachowa-
nia daleko idącej ostrożności.

Podczas oraz po zakończeniu 
naprawy blacharskiej niezbędne jest 
dokonywanie pomiarów kontrolnych. 
W przypadku kabin ma to jedynie zna-

czenie czysto technologiczne dotyczące 
uproszczenia i przyspieszenia naprawy. 
Inaczej jest w przypadku ram nośnych, 
które to stanowią bazę do mocowania 
elementów zawieszenia układu jezdne-
go. Wymusza to ich perfekcyjną geo-
metrię kształtu, która ma bezpośredni 
wpływ na własności jezdne pojazdu. W 
pojeździe, który ma niewłaściwie napra-
wioną ramę nośną zwykle niemożliwe 
staje się ustawienie odpowiednich pa-
rametrów geometrii kół. Efektem tego 
jest jego niewłaściwe toczenie się układu 
jezdnego, które poza tym, że powoduje 
nadmiernie szybkie zużycie opon, po-
zostałych elementów zawieszenia oraz 
układu jezdnego i kierowniczego, to 
dodatkowo stwarza zwiększone ryzyko 

poślizgu oraz innych niepożądanych 
zjawisk podczas eksploatacji pojazdu. 
W przypadku pojazdów wieloosiowych 
jest to element bardzo istotny i bardzo 
trudny do stwierdzenia bez zastosowa-
nia odpowiednich przyrządów pomia-
rowych. 

Najbardziej renomowanym pro-
ducentem urządzeń pomiarowych do 
geometrii układu jezdnego oraz kształ-
tu ram samochodów ciężarowych jest 
szwedzka firma JOSAM. Oferuje ona 
kilka typów urządzeń pomiarowych: 
Truckaligner II, Speedaligner, Laser AM 
oraz przyrząd do badania luzów w za-
wieszeniu pojazdu Speldetektorer.

Bogusław Raatz

Fot. 4a, 4b, 4c Przykładowe prostowanie uszkodzonych ram nośnych samochodów ciężarowych.

www.troton.com.pl
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Od wydania książki „Nowoczesne technologie pomiarów 

i napraw karoserii powypadkowych” minęły już cztery lata, a 
zainteresowanie tematyka związaną z technologiami blachar-
skimi  nie maleje. W związku z nieustającym zapotrzebowaniem 
czytelników na wiedzę techniczną  wydawnictwo TROTON po-
stanowiło wydać kolejną pozycję książkową  o tej tematyce. 
BLACHARSTWO I NAPRAWY POWYPADKOWE SAMOCHO-
DÓW, bo o niej mowa,  jest rozszerzoną wersją poprzedniej 
książki o tematyce dotyczącej zagadnień związanych z szeroko 
pojętymi naprawami karoserii samochodowych. Obecne wyda-
nie zostało znacznie rozszerzone o problematykę napraw pane-
lowych, budowę nowoczesnej karoserii oraz najnowsze trendy 
i technologie naprawcze. Nowe  lub uzupełnione rozdziały to:

KONSTRUKCJA KAROSERII SAMOCHODOWEJ
- Konstrukcja
- Konstrukcja, a bezpieczeństwo
- Tendencje w konstrukcji karoserii
- Nowoczesne stale w karoserii
- Technologia TB
- Nowoczesne karoserie a technologie blacharskie

ŚREDNIE I NIEWIELKIE NAPRAWY BLACHARSKIE
5.A NAPRAWY PANELOWE
- Narzędzia do napraw panelowych
- Naprawy z ponownym lakierowaniem elementu
- Naprawy „bez lakierowania”
- Naprawy elementów aluminiowych

ŁĄCZENIE BLACH KAROSERYJNYCH
- Spawanie blach stalowych MIG
- Spawanie blach aluminiowych MIG
- Lutospawanie (lutowanie twarde MIG)
- Zgrzewanie

NAPRAWY POWYPADKOWE POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
- Naprawa kabin
- Naprawa ram
Autor książki poświęcił dużo uwagi przekazaniu najważniej-

szych informacji dotyczących współczesnych technologii napraw 
panelowych karoserii oraz metod łączenia i obróbki blach karose-
ryjnych współczesnego samochodu. Karoseria te wykonywane są 
najczęściej jako konstrukcje hybrydowe, z wielu rodzajów i gatun-
ków materiału. Celem autora jest ułatwienie prowadzenia napraw 
oraz zwiększenie opłacalności działań warsztatów blacharskich, 
które napotykając na nieznane dotąd problemy technologiczne 
zmuszone są do poświęcania czasu na zdobywanie doświadczeń 
bez wsparcia o podstawową wiedzę. W przystępny sposób omówio-
ne zostały zagadnienia związane między innymi z lutospawaniem, 
zgrzewaniem oraz spotterami blacharskimi. W książce opisane zo-
stały również technologie smart rep air, a szczególnie naprawy bez 
ponownego lakierowania elementu technologią klejową. 

Dla tych, którzy nie znają poprzedniego wydania książki prezen-
tujemy pełną zawartość spisu treści:

SPIS TREŚCI
Od Autora
1       KAROSERIA SAMOCHODOWA
1.A    RODZAJE NADWOZI SAMOCHODOWYCH
1.A.1 Limuzyna
1.A.2 Kombi
1.A.3 Kabriolet
1.A.4 Coupe 
1.A.5 Terenowy
1.B    KONSTRUKCJA KAROSERII SAMOCHODOWEJ
1.B.1 Konstrukcja 
1.B.2 Konstrukcja a bezpieczeństwo
1.B.3 Tendencje w konstrukcji karoserii
1.B.4 Nowoczesne stale w karoserii
1.B.5 Technologia TB
1.B.6 Nowoczesne karoserie a technologie blacharskie
2       ODKSZTAŁCENIA POWYPADKOWE 
2.A    KAROSERIA PO KOLIZJI DROGOWEJ
2.A.1 Zderzenie czołowe
2.A.2 Zderzenie boczne
2.A.3 Zderzenie ukośne
2.B    OCENA ZAKRESU USZKODZEŃ (wprowadzenie)
2.B.1 Ocena uszkodzeń widocznych
2.B.2 Diagnozowanie uszkodzeń ukrytych-pomiar trójwymiarowy
2.C.   METODY USUWANIA USZKODZEŃ (wprowadzenie)
2.C.1 Bez zastosowania ramy naprawczej
2.C.2 Z zastosowaniem ramy naprawczej 

3       SAMOCHÓD POWYPADKOWY W WARSZTACIE
3.A    PRZYJĘCIE SAMOCHODU DO NAPRAWY
3.A.1 Oględziny
3.A.2 Protokół przyjęcia
3.A.3 Firma ubezpieczeniowa
4       POMIARY I NAPRAWY KAROSERII POWYPADKOWEJ
4.A    URZĄDZENIA DO POMIARU I NAPRAWY (przegląd)
4.A.1 Urządzenia do naprawy karoserii
4.A.2 Mechaniczne systemy pomiarowe
4.A.3 Komputerowe systemy pomiarowe
4.B   NAPRAWA NA URZĄDZENIACH (RAMACH) NAPRAWCZYCH 
4.B.1 Naprawa na urządzeniach modułowych
4.B.2 Naprawa na urządzeniach uniwersalnych
4.C    POMIARY KAROSERII
4.C.1 Pomiary karoserii podczas naprawy
4.C.2 Pomiary diagnostyczne karoserii (wprowadzenie)
4.C.3 Wady geometrii układu jezdnego, a wady karoserii
4.C.4 Diagnostyka karoserii na SKP
5       ŚREDNIE I NIEWIELKIE NAPRAWY BLACHARSKIE
5.A   NAPRAWY PANELOWE
5.A.1Narzędzia do napraw panelowych
5.A.2Naprawy z ponownym lakierowaniem elementu
5.A.3Naprawy „bez lakierowania”
5.A.4Naprawy elementów aluminiowych
5.B.  ŁĄCZENIE  BLACH KAROSERYJNYCH
5.B.1 Spawanie blach stalowych MIG
5.B.2 Spawanie blach aluminiowych MIG
5.B.3 Lutospawanie (lutowanie twarde MIG)
5.B.4 Zgrzewanie
6      NAPRAWY POWYPADKOWE POJAZDÓW 
        UŻYTKOWYCH. (wprowadzenie)
6.A   NAPRAWA KABIN
6.B   NAPRAWA RAM
7      BHP W PRACACH BLACHARSKICH
7.A   BHP PODCZAS NAPRAW BLACHARSKICH
7.B   BHP PODCZAS NAPRAW KONSTRUKCJI NOŚNYCH

Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy prowadzą 
działalność w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej: właści-
cieli oraz kadry kierowniczej serwisów samochodowych, blacharzy 
samochodowych, rzeczoznawców, studentów, uczniów szkół samo-
chodowych oraz kadry pedagogicznej zajmującej się nauczaniem 
zawodu w specjalności „Blacharz samochodowy”.

Blacharstwo i naprawy 
powypadkowe samochodów

Bogus³aw Raatz

Nowa pozycja w bibliotece lakiernika

Zamówienia: www.lakiernik.com.pl
lakiernik@lakiernik.com.pl  tel/fax. 094 35 126 22
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Z każdym rokiem, coraz więcej warsztatów przystępuje do różne-
go rodzaju sieci warsztatowych. Sprzyja temu zarówno rozwój branży 
motoryzacyjnej w Polsce jak i także korzyści płynące z przynależności 
do niej. Jest to realna i poważna siła na rynku, która w znacznym stop-
niu prowadzi walkę i jest konkurencją dla pozostałych nie zrzeszonych 
warsztatów naprawczych.

Dodatkowym bodźcem zwiększającym liczebność różnych sieci 
jest brak kapitału na ciągłe inwestycje w sprzęt, szkolenia personelu, 
dostęp do specjalistycznych danych i nowości czy też pomoc np. w 
drożeniu ISO. Część warsztatów nie posiada ugruntowanej i rozpo-
znawalnej marki na rynku i w sieci naprawczej upatruje zwiększenie 
atrakcyjności.

Popyt na naprawy samochodów w miejscach o odpowiednim wy-
posażeniu, estetyce,  czytelnych oraz ustandaryzowanych warunkach 
gwarancji (np. książeczki gwarancyjne), bonusach typu karty stałego 
klienta powoduje, że klient wybiera coraz częściej partnera ogólnopol-
skiej sieci warsztatowej. Można zauważyć, że część z nich podróżując 
po kraju w razie awarii poszukuje swojego zaufanego warsztatu będą-
cego w „jego” sieci.

Tendencja wskazuje, iż coraz trudniej będzie, aby samodzielny 
zakład nie zrzeszył się w działającej na Polskim rynku sieci warsztato-
wej. Dlatego tak ważnym jest, aby przystępując do niej wiedzieć jakie 
korzyści wynikają z tego dla Naszej firmy oraz która propozycja może 
być najatrakcyjniejsza. 

Perfect Service

 JC Auto Serwis w Warszawie, (0-22) 639-50-20

1. Nazwa sieci warsztatowej oraz jej organizator
Perfect Service, (rok zał. 2003r.)
JC Auto S.A.

2. Koordynator sieci
Dział Obsługi Sieci Serwisów w JC Auto S.A., 
kontakt: (0-22) 730-81-60

3. Zakres działalności sieci
Pełna mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, pomoc drogowa
Motto: Perfect Service najnowocześniejszą siecią serwisową spełniają-
cą najwyższe oczekiwania klientów

4. Wdrożone usługi
szkolenia techniczne w Polsce i za granicą, inwestycje sprzętu, wspar-
cie przez dział narzędzi i urządzeń, atrakcyjne ubezpieczenia OC od 
prowadzenia działalności gospodarczej, wypożyczanie sprzętu

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie

500 warsztatów w Polsce

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
- renoma, pozycja na rynku, wielkość firmy, wygląd zewnętrzny, zakres 
usług, profesjonalne wyposażenie. 
- minimum dwa stanowiska naprawcze, sprawny komputer z drukarką, 
- posiadanie co najmniej jednego podnośnika 
- świadczenie usług w zakresie : obsługa i naprawa układu kierowni-
czego, hamulcowego, zawieszenia, wymiana sprzęgieł, olejów, filtrów, 
świec, rozrządu, pomp wodnych i termostatów, łożysk kół, przegubów.
- warsztat powinien posiadać wydzielone biuro wraz z poczekalnią dla 
klienta

7. Korzyści dla członków sieci
Wsparcie marketingowe, atrakcyjne szkolenia w kraju i za granicą, 
korzystne warunki nabycia narzędzi urządzeń, atrakcyjny program 
lojalnościowy, dostawy towaru do serwisów, atrakcyjna oferta zakupu 
części, pomoc w wizualizacji serwisu, reklama w internecie, bezpo-
średnie dostawy towarów

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
- obrót minimum 4000 zł miesięcznie
- dawanie gwarancji: 12 miesięcy na naprawy i montaż części
- warsztat musi być wyposażony w profesjonalne narzędzia i urządze-
nia zgodnie z umową z Perfect Service 

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
26 filii, 15 dystrybutorów, 9 partnerów handlowych + 5 filii w Euro-
pie

10. Czas realizacji dostaw
W zależności od odległości punktu sprzedaży do serwisu raz lub dwa 
razy dziennie 

Q-service + AutoCrew       

Q-service „Pachulski” w Warszwie, tel. 022/632-87-11

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator
Q-SERVICE (rok zał. 1997) oraz AutoCrew (rok zał. 2001)
Inter Cars S.A.

2. Koordynator sieci
Osobami odpowiadającymi za obie sieci w Inter Cars S.A. są:
Krzysztof Rokicki
022/714-17-29
krzysztof.rokicki@intercars.com.pl

sieci warsztatowe część II
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Ilona Sar
022/714-17-14
fax: 022/714-17-17
Ilona.sar@intercars.com.pl

3. Zakres działalności sieci
Sieci warsztatowe na rynku polskim rozwijają się bardzo prężnie i 
stanowią dużą konkurencję dla niezrzeszonych serwisów. Coraz więcej 
właścicieli samochodów decyduje się na korzystanie z usług warsz-
tatu oznaczonym znakiem firmowym spotykanym w całym kraju, 
niż z przypadkowego niezależnego warsztatu lub z autoryzowanego 
serwisu. Dlatego też powstała koncepcja stworzenia sieci Q-SERVICE, 
która jak sam nazwa wskazuje kojarzy się jakością obsługi klienta w 
warsztacie, z jakością naprawy samochodu. 
Przynależność do sieci Q-SERVICE lub AutoCrew umożliwia  polepsze-
nie warunków zakupowych, łatwy dostęp do informacji technicznej, 
szeroki zakres działań reklamowych, przy jednoczesnym zminimalizo-
waniu kosztów, łatwiejszy dostęp do klienta oraz do specjalistycznych 
szkoleń.
Obie sieci stawiają  sobie za cel spełnienie tych wymagań i oferują 
pełne wsparcie zrzeszonym w ramach sieci wolnym warsztatom 
samochodowym. Kładziemy nacisk na profesjonalizm i fachowość. 
Dlatego też do osiągnięcia pełnego sukcesu potrzebujemy solidnych 
warsztatów gotowych podjąć współpracę w ramach naszych sieci.

4. Wdrożone usługi
Sytuacja na rynku usług motoryzacyjnych zmusza nas do ciągłego 
poszerzania zakresu usług. Jednocześnie świadomi jesteśmy odpowie-
dzialności spoczywającej na nas, a związanej z aktywnym wsparciem 
warsztatów uczestniczących w sieci Q-SERVICE. Aby sprostać tym 
wymaganiom wprowadzono kilka projektów, które pozwolą poszerzyć 
zakres świadczonych przez sieć usług:
- Program Zarządzania Flotami Samochodowymi, skierowany do klien-
tów instytucjonalnych, posiadających park samochodów służbowych. 
Opierając się na sieci Q-SERVICE, proponujemy kompleksową obsługę 
serwisową, systematycznie poszerzając zakres usług
- Centrum Wsparcia Technicznego, które służyć będzie pomocą dla 
wszystkich pełnoprawnych członków sieci Q-SERVICE. Pomoc ta bę-
dzie obejmować kompleksowe wsparcie z zakresu specjalistycznej 
informacji technicznej.
- Możliwość czerpania profitów ze współpracy w zakresie zakupu 
opon. Dodatkowe bonusy w ramach umowy oponiarskiej.
- Pomoc, doradztwo, sprzedaż z zakresu montażu instalacji gazowych.
- Pierwszeństwo w przystąpieniu do międzynarodowej sieci AutoCrew.
- Możliwość uzyskania status Centrum Hamulcowego ATE.
- Szkolenia 
- Organizacja akcji schocktesterowych z pomocą naszych warsztatów
- Oferujemy programy wsparcia dotyczące między innymi zakupu 
wyposażenia warsztatowego
- W całej sieci Q-SERVICE obowiązuje ogólnopolska gwarancja. 

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
Obecnie sieć Q-SERVICE zrzesza 413 warsztatów w całej Polsce. 
Członków sieci AutoCrew na terenie Polski liczy 54 serwisów. 

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
Warsztat musi spełniać ściśle określone wymagania, które umożliwiają 
przystąpienie do sieci.
1. Wielkość warsztatu powinna zapewniać świadczenie usług zgodne 
ze standardem sieci Q-SERVICE lub AutoCRew
2. Wydzielone biuro obsługi klienta oraz utwardzony parking przed 
warsztatem.
3. Spełnienie przez firmę wymagań BHP i P. Poż. 
4. Posiadanie urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania pod-
stawowych napraw.
5. Oznakowanie wg obowiązującej wizualizacji.
6. Podpisanie przez właściciela warsztatu Umowy o Przystąpieniu do 
sieci Q-SERVICE lub AutoCrew
7. Dokonywanie zakupów w firmie Inter Cars S.A. na wymaganym 
poziomie
8. Posiadanie komputera z dostępem do Internetu.

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG
1. Naprawy zawieszenia samochodu 5. Wymiana opon, wyważanie kół
2. Naprawy hamulców 6. Wymiana układów wydechowych
3. Wymiana amortyzatorów 7. Wymiana płynów eksploatacyjnych
4. Geometria kół 8. Ustawianie świateł

7. Korzyści dla członków sieci
Uczestnictwo w sieci wiąże się z szeregiem korzyści, które bezpo-
średnio wpływają na postrzeganie warsztatu przez klienta i pozwalają 
rozwijać się w odpowiednim kierunku. Korzyści te są spójne dla tych 
wszystkich, którzy stają się pełnoprawnym uczestnikiem sieci. Są to 
między innymi:
- Jednolite oznakowanie warsztatów, zgodne z systemem identyfika-
cji wizualnej ogólnopolskiej sieci warsztatów Q-SERVICE lub AutoCRew
- Ogólnopolskie wsparcie promocyjne.
- Jednolite akcje marketingowe.
- Dostęp do atrakcyjnych programów finansowania.
- Programy inwestycyjne i wsparcia warsztatów.
- Atrakcyjne pakiety rabatowe na zakup części zamiennych.
- Premia uzależniona od wysokości dokonywanych zakupów w Inter Cars S.A.
- Gwarancja w ramach całej sieci.
- Ogólnopolskie ubezpieczenie OC działalności.
- Identyczna w całej sieci Książeczka Serwisowa wydawana klientom 
warsztatów.
- Ułatwiony dostęp do specjalistycznej informacji technicznej w 
zakresie: 
• wyposażenia warsztatów 
• udostępnienia informacji technicznej
• doradztwa technicznego
- Bliska współpraca poszczególnych warsztatów w zakresie wymiany 
doświadczeń, akcji promocyjnych itp.
- Wsparcie szkoleniowe (organizacja szkoleń)
- Wspólna reklama w mediach
- Spotkania regionalne oraz spotkania szkoleniowo-integracyjne

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
Uczestnictwo w sieci Q-SERVICE i AutoCrew jest bezpłatne. Jedynym 
finansowym warunkiem jest dokonywanie zakupów na poziomie 6 000 
netto/m-sc w sieci Q-SERVICE, 12 000  netto/m-sc w sieci AutoCrew.
Konieczność zakupu konkretnego towaru wynika z podpisania umowy 
w ramach programu wsparcia np.: odpowiednia ilość kupionych opon, 
akumulatorów, instalacji gazowych.  Wielkość obrotu ustalona w danej 
umowie przedkłada się na wielkość premii.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
Zarządzanie siecią Q-SERVICE i AutoCrew  odbywa się w oparciu o filie, 
przedstawicieli handlowych i regionalnych.
Obecnie firma Inter Cars S.A. posiada posiada 86 filii na terenie Polski i 
25 przedstawicielstw w Czechach, Słowacji i na Ukrainie.

10. Czas realizacji dostaw
Towar jest dostarczany przez wszystkie filie Inter Cars S.A. własnym 
transportem, trzy razy dziennie, a specjalne zamówienia są realizowa-
ne w ciągu 12 godzin. Możliwość zakupów przez IC Katalog on-line.

11. Inne
Zamówienia są realizowane na podstawie zgłoszeń telefonicznych, 
zamówień on-line, podgląd stanów magazynowych we wszystkich 
lokalizacjach, importowanie dokumentów sprzedaży, podgląd salda, 
sprawdzanie ilości zdobytych punktów w programie lojalnościowym 
IC Premia. Za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłane są bie-
żące informacje, oferty. Gazetki oraz wewnętrzna prasa  „Wiadomości” 
stanowią istotny nośnik informacji. Możliwość sprawdzenia cen oraz 
stanów magazynowych poprzez program warsztatowy IC Mechanik. 
Spotkania regionalno-integracyjne z partnerami.
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Partner Elit

  „Partner Elit” w Warszawie, (0-22) 868-39-14

1. Nazwa sieci warsztatowej oraz jej organizator
Sieć „PARTNER ELIT” (rok zał. 2003)
Elit Polska

2. Koordynator sieci
Piotr Burak, (0-22) 543-43-00 ; piotr.burak@elit.pl

3. Zakres działalności sieci
PARTNER ELIT jest koncepcją tworzenia warsztatów pod patronatem 
firmy Elit w celu stworzenia marki kojarzonej z solidnością. Celem tej 
koncepcji jest udoskonalanie funkcjonowania serwisów, poprzez prio-
rytetowe traktowanie, polepszenie warunków zakupowych, wsparcie 
marketingowe i merytoryczne ze strony firmy ELIT, aby jak najlepiej 
służyć klientowi ostatecznemu. Udział w programie PARTNER ELIT 
pomaga wybranym warsztatom w utrzymywaniu, bądź zdobywaniu 
konkurencyjności na rynku, a także w rozwoju działalności.

4. Wdrożone usługi
xxxx

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
180 serwisów w Polsce + Filie w Czechach, Ukrainie, Słowacji i Rumuni

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
xxxx

7. Korzyści dla członków sieci
Warsztatom przystępującym do sieci Partner Elit oferujemy pomoc w 
wizualizacji warsztatu (banery, flagi, kasetony z logo sieci PE, kombi-
nezony warsztatowe, pokrowce na siedzenia, książeczki gwarancyjne 
oraz szereg innych drobnych materiałów reklamowych), dostęp do 
informacji i szkoleń produktowo-technicznych, pomoc przy zakupie 
urządzeń i wyposażenia warsztatowego po konkurencyjnych cenach 
a także pomoc przy jego finansowaniu. Każdy warsztat przystępujący 
do sieci bierze  udział w programie BONUS ELIT polegającym na na-
liczaniu punktów bonusowych za dokonywane w Elit Polska zakupy 
towarów. Punkty bonusowe można wymieniać na towar z oferty 
handlowej Elit a także na dowolne urządzenia z ofert firm z nami 
współpracujących.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
Przystąpienie do sieci warsztatów PARTNER ELIT nie jest obwarowane 
konkretnym limitem zakupów. Warunkiem natomiast jest kompeten-
cja obsługi i profesjonalizm. Niezbędne jest także posiadanie przez 
warsztat podstawowego wyposażenia umożliwiającego sprawną i 
fachową naprawę.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
xxx

Sieć naprawcza PZU

 
1. Nazwa sieci warsztatowej oraz jej organizatora
Sieć Naprawcza PZU. PZU S.A.

2. Koordynator sieci
  Koordynator sieci w każdym okręgu Pzu

3. Zakres działalności sieci
Warsztaty autoryzowane i niezależne z terenu Polski współpracują 
z PZU S.A. na podstawie zawartych umów. Każdy z nich gwarantuje 
klientom PZU S.A. szybką i profesjonalną naprawę uszkodzonego 
pojazdu.. 

4. Wdrożone usługi
Naprawy powypadkowe pojazdów oraz pomoc drogowa (powypad-
kowa)

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
800 warsztatów w Polsce 

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
Wysoki poziom świadczonych usług, wyposażenia technicznego o ob-
sługi klienta. Dla ASO konieczność posiadania blacharni i lakierni.

7. Korzyści dla członków sieci
- promocja działalności warsztatów poprzez informację na stronie 
www.pzu.pl
- przedstawianie klientom PZU podczas zgłaszania szkody listy warsz-
tatów sieci naprawczej z interesującego go regionu.
- atrakcyjne rabaty u dostawców części zamiennych takich jak Polcar, 
BHMD, AD Polska wraz z dostawami do warsztatu
- wspólna dla sieci naprawczej pomoc drogowa (w trakcie tworzenia)
- pomoc w wizualizacji serwisu, ulotki, materiały reklamowe, uspraw-
nione przekazywanie ocen technicznych 

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
-    Umowa z PZU z określeniem warunków na jakich firma wstępuje do 
sieci naprawczej (m.in wysokości stawek w likwidacji szkód AC/OC)
- Konieczność zakupu części u preferowanych dostawców
- Konieczność przedstawienia na żądanie (szkody AC) faktur źródło-
wych na zakup części
- min. roczna gwarancja naprawy
- priorytetowe traktowanie klientów PZU

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
Praca sieci koordynowana jest przez lokalne placówki PZU lub koordy-
natorów Okręgowych.

10. Czas realizacji dostaw
Dostawy są realizowane w terminach zależnych od wybranego do-
stawcy. Maksymalny czas to 24h. Dostawy są bezpłatne.
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Centrum Hamulcowe ATE 

 Centrum Hamulcowe ATE „KRIS AUTO” w Radzyniu Podlskim, 
tel. (0-53) 352-93-53 

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator.
Centrum Hamulcowe ATE (w Polsce od 2002r.)
Twórcą sieci jest firma Continental Teves z siedzibą we Frankfurcie 
nad Menem

2. Koordynator sieci
- Osoba odpowiedzialna za polskie Centrum Hamulcowe to Magdalena 
Wojcik-Klich –Opiekun Rynku Polska 0602 655 600

3. Zakres działalności sieci
Pierwsze warsztaty do sieci przyłączyły się prawie 30 lat temu. 
Prawdopodobnie jest to najstarszy koncept tego typu w Europie. I 
co najważniejsze nadal się rozwija i przyciąga wielu chętnych. Umoż-
liwić warsztatom niezależnym, niezrzeszonym dostęp do najnowszej 
wiedzy technicznej , szkoleń z tematyki ABS ASR , ESP  a dziś nawet 
z technologii która do niedawna była technologia przyszłości: hamul-
ce elektryczne parkingowe , elektryczno-hydrauliczne oraz czysto 
elektrycznych. Aby pozwolić im pozostać konkurencyjnym na rynku 
motoryzacyjnym. Na potrzeby tych warsztatów oferowany jest szero-
ki asortyment najnowszych przyrządów do obsługi WSZYSTKICH ukła-
dów hamulcowych w rozsądnych cenach. Idea Centrum Hamulcowego 
ATE jest ułatwienie rozwoju warsztatu zrzeszonego w sieci i jego usług 
zgodnie ze wzrastającymi wymogami pojazdów i ich właścicieli.
Sieć obejmuje Europę zachodnia i w tej chwili poza Polską świetnie 
działa w Czechach oraz Słowacji. W tym roku do sieci będą mogły się 
zgłaszać warszaty z innych krajów Europy Środkowowschodniej. 

4. Wdrożone usługi
Kompleksowa obsługa układów hamulcowych.

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
- 120 w Polsce ; W Europie ponad 1000

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
- W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Magdalena Woj-
cik-Klich 0602 655 600

7. Korzyści dla członków sieci
Bezpłatne szkolenia prowadzone przez praktyków. Na szczęście nie 
musimy ich reklamowć wrecz przecinie mamy o wiele wiecej chetnych 
na nie niż jestemy w stanie przeszkolic. Ilość miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. Dostep do gratisowej Hotline w jezyku 
polskim – wsparcie techniczne dla warsztatu w problemach bieżących. 
Reklama w prasie ogólnopolskiej, lokalnej – udzial w najważniejszych 
wydarzeniach zycia motoryzacyjnego.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
 W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Magdalena Wojcik-Klich.
9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
- Autoryzowane hurtownie w Polsce: Auto Zatoka Spzoo, GAUI; Inter 
Cars SA; Inter team spzoo; FOTA SA; Moto-Profil sp z o.o.

10. Czas realizacji dostaw
- Informacji udzielają przedstawiciele autoryzowanych Hurtowni j.w.

Bosch Service

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator.
Autoryzowana Sieć Bosh – Service
Robert Bosch Sp. z o. o.

2. Koordynator sieci
Robert Dzierżanowski
Robert Bosch Sp. z o.o.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3
e-mail: robert.dzierzanowski@pl.bosch.com
(0-22) 715-45-02

3. Zakres działalności sieci
Kompleksowa obsługa samochodów wielu marek; świadczenie usług 
zarówno w zakresie diagnostyki, elektrotechniki jak i mechaniki samo-
chodowej. 

4. Wdrożone usługi
Sieć Bosch Service składa się z serwisów kompleksowo obsługują-
cych pojazdy - pod nazwą Bosch Car Service oraz serwisów specja-
listycznych - pod nazwą Bosch Diesel Service. Bosch Car Service to 
nowoczesny warsztat samochodowy, oferujący kompleksowe usługi w 
zakresie elektrotechniki, elektroniki samochodowej, napraw układów 
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ABS/ASR/ESP, diagnostyki silników benzynowych i wysokoprężnych, 
diagnostyki układów hamulcowych, elektroniki pokładowej i elektroniki 
podwozia, przeglądów okresowych, obsługi klimatyzacji i napraw ty-
powo mechanicznych, jak wymiana pasków rozrządu, klocków i tarcz 
hamulcowych, amortyzatorów i sprzęgieł. Wybrane punkty Bosch 
Car Service posiadają przechowalnie opon dopasowane do wymagań 
lokalnego rynku (ok. 130), serwis blacharsko-lakierniczy (ok. 50), po-
moc drogową (ok. 130), stacje kontroli pojazdów (ok. 80). Oprócz 
świadczonych usług naprawczych w każdej stacji Bosch Car Service 
dostępna jest szeroka gama części i akcesoriów samochodowych 
firmy Bosch: świece zapłonowe i żarowe, akumulatory samochodo-
we i motocyklowe najnowszej generacji, wycieraczki, żarówki, paski 
napędowe, pompy paliwowe, filtry, elementy układów hamulcowych, 
przewody wysokiego napięcia oraz wiele innych produktów stosowa-
nych również na wyposażeniu fabrycznym wszystkich producentów 
samochodów osobowych i ciężarowych. 

Bosch Diesel Service to specjalistyczne warsztaty naprawiające pojaz-
dy z silnikami wysokoprężnymi wraz z naprawą pomp wtryskowych, 
na stołach probierczych firmy Bosch. Część tych serwisów pod nazwą 
Bosch Diesel Centrum ma wyposażenie i przeszkolonych pracowników 
do napraw pomp i wtryskiwaczy wszystkich układów diesla, w tym 
układów Common Rail, pompowtryskiwaczy i pomp typu VP.

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
Sieć Bosch Service liczy ponad 13,5 tys. placówek w ponad 130 krajach 
świata. W Polsce Bosch Service reprezentowany jest przez ponad 300 
warsztatów na terenie całego kraju. Blisko 80 warsztatów Bosch Se-
rvice oraz administrator sieci Robert Bosch sp. z o.o. wdrożyły system 
zarządzania jakością ISO 9001:2000.

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
Szczegółowe wymagania znajdują się na stronach www.bosch-servi-
ce.pl w dziale „Dołącz do nas”.

7. Korzyści dla członków sieci
Bosch oferuje swoim serwisom jednolity system identyfikacji oraz 
komunikacji, możliwość podnoszenia kompetencji i jakości obsługi 
klienta poprzez dedykowane szkolenia techniczne, z obsługi klienta, 
menedżerskich itp., pomoc przy rozbudowie i wyposażeniu warszta-
tu oraz w rozszerzaniu działalności usługowej, dostarcza materiały 
promocyjne, umożliwia uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach 
reklamowych, wspiera także promocję lokalną; w zakresie sprzedaży 
i dystrybucji części firmy Bosch: wypłacana jest prowizja w wysokości 
proporcjonalnej do wykonywanego obrotu

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
Warsztat zrzeszony w sieci Bosch Service jest zobowiązany do posia-
dania wymaganego przez firmę wyposażenia warsztatu oraz stosowa-
nia części i akcesoriów Bosch. Inne wymagania to jednolita wizualizacja 
zewnętrzna i wewnętrzna, zgodne z polityką Administratora repre-
zentowanie marki Bosch i Bosch Service na rynku lokalnym oraz jed-
nolity standard obsługi klienta. Przynależność do sieci warsztatowej 
w ramach koncepcji Bosch Car Service związana jest z ponoszeniem 
rocznej opłaty.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci.
Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez elektroniczne biuletyny 
serwisowe, spotkania ogólnopolskie i regionalne, ujednolicone adresy 
e-mailowe, stronę www.bosch-service.pl

10. Czas realizacji dostaw
Bieżące dostawy odbywają się przez ogólnopolską sieć dystrybutorów 
części i akcesoriów firmy Bosch. Czas realizacji dostaw do sieci to 
jeden dzień. Dostawy z magazynów w Niemczech realizowane są w 
ciągu 4 dni

AD Polska

Zdjęcie Auto Serwis Węgrzyn z Krakowa, (0-12) 681-92-01

1. Nazwa sieci warsztatowej i rok rozpoczęcia działalności
Funkcjonowanie Sieci AD Serwis  w Europie ma swoją trzydziestolet-
nią tradycję. W wyniku konsekwentnego rozwoju niniejszej koncepcji, 
w 2001roku zainaugurował swoją działalność pierwszy AD Serwis w 
Polsce. 

2. Organizator i koordynator sieci
Autodistribution International z siedzibą w Kortenberg / koło Brukseli 
koordynuje działania o zasięgu międzynarodowym. Autodistribution 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy jest organizatorem Sieci AD na te-
renie Polski. Koordynatorem sieci z ramienia AD Polska jest  Marek Kita 
(tel.014 680 88 12, kom:604 623 504, email: m.kita@adpolska.pl).

3. Zakres działalności sieci
Naszą misją jest utworzenie sieci serwisowej świadczącej szeroki 
zakres usług, z zachowaniem najwyższej staranności i kultury tech-
nicznej, naprawiającej wszystkie marki samochodów osobowych, w 
oparciu o części dystrybuowane przez hurtownie Partnerskie AD. 
Międzynarodowy charakter Sieci umożliwia zaproponowanie atrak-
cyjnej współpracy zarówno Członkom Sieci AD Serwis, jak i Klientom 
korzystającym z usług serwisowych.

4. Wdrożone usługi
Serwisy AD wykonują kompleksową obsługę i naprawę pojazdów 
osobowych i dostawczych do 3,5 t. Począwszy od wykonania napraw 
mechanicznych układów: hamulcowego, kierowniczego, wydechowe-
go, przeniesienia napędu, zawieszenia, poprzez naprawy elektryczne, 
serwis ogumienia, napraw blacharsko –lakierniczych, skończywszy na 
obsłudze i przeglądach technicznych. Dodatkową gwarancją pewności 
jest stosowanie przez Serwisy AD wysokiej jakości części zamiennych, 
dostępnych w Hurtowniach AD.

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
W Polsce Sieć AD Serwisów liczy 120 Członków, w Europie ponad 4 000.

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
Podstawowe kryteria stawiane kandydatom chcącym przystąpić do 
Sieci Serwisowej AD  wynikają z rosnących oczekiwań Konsumentów 
oraz międzynarodowego charakteru organizacji. Najistotniejszym jest 
świadczenie usług na najwyższym poziomie i dokonywanie napraw 
nowoczesnych samochodów. Ponadto posiadanie minimum trzech 
stanowisk naprawczych, dwóch podnośników, zestawu narzędzi zgod-
nych ze specyfikacją, BOKu, poczekalni, toalety dla Klientów, zestawu 
komputerowego posiadającego stałe łącze internetowe, telefonu oraz 
faxu. Każdy członek Sieci AD Serwis musi spełniać kryteria zawarte w 
karcie handlowej, określające warunki współpracy z Hurtownią part-
nerską AD.

7. Korzyści dla członków sieci
Korzyści wynikające z tytułu funkcjonowania w Sieci AD Serwis to:
-  przynależność do ogólnoeuropejskiej Autoryzowanej Sieci Serwiso-
wej, potwierdzony międzynarodowym uznanym logo AD – jednolity 
wizerunek,
-  24 miesięczna międzynarodowa gwarancja,
-  książka serwisowa pojazdu, przekazywana klientom serwisów,
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-  realizacja programu gadżetowego,
-  promocja produktów AD,
-  uczestnictwo w akcjach usługowo-handlowych, 
-  reklama w prasie branżowej,
-  strona internetowa www.adserwis.pl poświecona serwisom,
- realizacja pakietu startowego, polegającego na partycypacji w kosz-
tach wykonania wizualizacji oraz przekazaniu serwisowi materiałów 
marketingowych z logo AD, 
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w 
cyklach szkoleń technicznych, produktowych oraz handlowo-marke-
tingowych,
-  dostęp do najnowszych opracowań softwerowych, zawierających 
informacje techniczne,
- infolinia techniczna – pomoc polegająca na udzieleniu informacji z 
zakresu technologii naprawy, 
- doradztwo związane z wyposażeniem profesjonalnym serwisów oraz 
specjalna ofertą przygotowana dla inwestorów chcących wybudować 
i wyposażyć serwis naprawy samochodów,
- uczestnictwo w programie obsługi flot samochodowych.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
Zobowiązania z tytułu przynależności do AD Serwis to przede wszystkim:
- konieczność dostosowania wizualizacji obiektu do zunifikowanych 
standardów AD,
- właściwa integracja i identyfikacja z Siecią AD,
- rzetelna współpraca handlowa z Hurtownią partnerską AD.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
ADI obejmuje zasięgiem 26 krajów, zrzesza 600 hurtowni i ponad 4000 
placówek AD Serwis. 
Struktura AD Polska zrzesza 5 Hurtowni partnerskich, 60 filii oraz 120 
punktów AD Serwis.
Koordynacja i komunikacja towarzysząca realizacji projektów odbywa 
się sprawnie dzięki zaangażowaniu każdego ogniwa naszej struktury. 
Kampanie o zasięgu europejskim koordynowane są przez centralę ADI 
w Belgii, poprzez Partnerów na szczeblu krajowym. Na płaszczyźnie 
krajowej koordynator sieci, współpracuje z opiekunami sieci - pracow-
nikami Hurtowni partnerskich AD.
10. Czas realizacji dostaw
Rozbudowany system dystrybucji umożliwia szybką realizację zamó-
wień. W zależności od lokalizacji Serwisu AD możemy zapewnić od 
jednej do pięciu dostaw towaru w ciągu dnia.

PSWNCH

Firma Tromet z Poznania, tel. (061) 861-48-77

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator.
- Polskie Stowarzyszenie Warsztatów Naprawy Chłodnic 
(rok zał. 2003)
Sieć niezależna – powstała oddolnie

2. Koordynator sieci
- Kontakt: Prezes stowarzyszenia Maciej Trochelepszy 
tel.0509 150 725  

3. Zakres działalności sieci
- sieć preferuje wysoką jakość usług, jako najważniejszy element w pracy
- sieć krajowa, cel: podwyższanie kwalifikacji, ujednolicenie najskutecz-
niejszych metod regeneracji ...

4. Wdrożone usługi
- warsztaty należące do sieci mają różne profile działalności, jednakże 
wszystkie zajmują się regeneracją wymienników ciepła ( np. chłodnic ). 
Ujednolicono gwarancję na usługi i wyroby handlowe.

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
- 14 członków

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
- najważniejszym kryterium jest posiadanie dużego doświadczenia w 
branży. 

7. Korzyści dla członków sieci
- obsługa flot, podwyższanie kwalifikacji, szkolenia z zakresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
- koszty: wynikające z prowadzenia działalności statutowej

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
- wspólne przedsięwzięcia opracowujemy drogą elektroniczną

10. Czas realizacji dostaw
- dostawy do członków stowarzyszenia są sprawą indywidualną 

11. Inne
- jakość ponad wszystko.

O.K. Serwis

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator
Sieć O.K. Serwis jest jedną z najdłużej działających niezależnych sieci 
serwisowych w Polsce. Została założona w 1998 roku.
Organizatorem sieci jest firma Inter-Team. 

2. Koordynator sieci
Organizatorem sieci jest firma Inter-Team. 
Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za jej rozwój i koordynację 
wszelkich działań jest kierownictwo Działu Współpracy z Warsztatami. 
(0-22) 339-89-56 ; www.inter-team.com.pl

3. Zakres działalności sieci
Sieć O.K. Serwis powstała, aby umożliwić i zagwarantować rozwój 
warsztatom niezależnym na coraz bardziej wymagającym rynku usług 
motoryzacyjnych. 

4. Wdrożone usługi
Organizator sieci zapewnia jej uczestnikom najszerszy pakiet  świad-
czeń na rynku. W jego skład wchodzi między innymi program ponad 
20-stu różnego rodzaju szkoleń, autoryzacje fabryczne renomowa-
nych producentów części, umowy olejowe na preferencyjnych warun-
kach. Działa również bardzo atrakcyjny system inwestycyjny. Przy jego 
pomocy warsztat uzyskuje do 100% wartości urządzeń czy wyposa-
żenia serwisu. Oprócz szkoleń wiedza techniczna jest przekazywana 
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O.K. Serwisom przy kilku fabrycznych programów wsparcia. Dla swoich 
Partnerów Inter-Team wprowadził również serwis odzieży roboczej, 
terminale kart płatniczych, odbiór zużytych filtrów, preferencyjne 
ubezpieczenia od prowadzonej działalności i wiele innych świadczeń 
wspomagających. Jesteśmy w trakcie uruchamiania programu floto-
wego dla najlepszych O.K. Serwisów 

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce i ewentualnie w Europie
Na dzień dzisiejszy sieć O.K. Serwis liczy ponad 250 warsztatów na 
terenie całego kraju

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
Podstawowym wymogiem dla obecnych i przyszłych O.K. Serwisów 
jest i chęć ich właścicieli do rozwoju. Bardzo istotna jest również lojal-
ność w stosunku od Inter-Team. Serwis musi cieszyć się odpowiednią 
renomą i spełniać określone przez organizatora wymogi lokalowe. 

7. Korzyści dla członków sieci
Oprócz korzyści wymienionych we wdrożonych usługach Inter-Team 
przekazuje O.K. Serwisom elektroniczny program warsztatowy. Part-
nerskie warsztaty uczestniczą również w programie lojalnościowym 
Inter-Club na preferencyjnych warunkach. W ramach tego programu 
warsztat może również uzupełnić wizualizację firmy otrzymywaną w 
ramach bezpłatnego pakietu startowego.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
Inter-Team nie obciąża finansowo swoich Partnerów z tytułu uczest-
nictwa w sieci O.K. Serwis.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
Inter-Team pokrywa swoją działalnością powierzchnię całego kraju 
przy pomocy sieci 17 hurtowni.

10. Czas realizacji dostaw
Dostawy części są realizowane na koszt Inter-Team. Może ich być 
nawet trzy w ciągu dnia.

OPONYSERWIS

Siedziba firmy J-M-K w Wolsztynie

1. Nazwa sieci warsztatowej i jej organizator
- Specjalistyczne serwisy ogumienia Opony Express 
 – rok powstania 2004
- JMK Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie

2. Koordynator sieci
- JMK Sp. z o.o., Wolsztyn, Pan Łukasz Kubaczyk, (0-68) 384-38-56,  
http://www.oponyexpress.pl/

3. Zakres działalności sieci
- Sieć Opony Express została stworzona przez JMK Sp. z o.o. w celu 

zaspokojenia oczekiwań rynku w zakresie swojej działalności. Budowa 
silnej sieci serwisów ogumienia podnosi prestiż tych serwisów, zwięk-
sza ich konkurencyjności i pozwala na szybszy rozwój. 

4. Wdrożone usługi
- Podstawą usługą oferowaną przez serwisy Opony Express jest serwis 
ogumienia dla wszystkich typów pojazdów. Dodatkowe usługi ofero-
wane indywidualnie przez nasze serwisy to m.in. serwis mobilny, wy-
miana oleju, wymiana klocków hamulcowych, myjnia samochodowa, 
wynajem przyczep, diagnostyka.

5. Ilość zrzeszonych warsztatów w Polsce
- Obecnie do sieci Opony Express należą 23 serwisy, kolejne czekają 
na weryfikację. 

6. Wymagania dla warsztatów wstępujących do sieci
- Podstawowym kryterium przystąpienia danego serwisu ogumienia 
do sieci jest wysoka jakość oferowanych usług przez serwisy, a także 
nowoczesne wyposażenie serwisu. Serwisy muszą posiadać dobrą re-
nomę na lokalnym rynku.

7. Korzyści dla członków sieci
-wybrane elementy - Każdy z serwisów należący do sieci otrzymuje 
„pakiet wstępny”, czyli elementy zewnętrzne i wewnętrzne pozwalają-
ce zidentyfikować serwis jako należący do sieci Opony Express. Każdy 
członek sieci otrzymuje wsparcie marketingowe, szkolenie dla pracow-
ników, doradztwo z zakresu działalności serwisu, korzystne warunki 
na zakup towaru, narzędzia informatyczne pomagające w działalności 
serwisu m.in. narzędzia do obsługi ogumienia we flotach.

8. Zobowiązania i koszty wynikające z zrzeszenia
 Serwis należące działające w sieci Opony Express, nie mogą należeć do 
innej sieci serwisów ogumienia. Każdemu z serwisów przedstawiamy 
plan współpracy z naszą firmą, który jest indywidualnie dostosowywa-
ny do konkretnego serwisu.

9. Koordynacja działalności wewnątrz sieci oraz liczba autoryzowanych 
hurtowni w Polsce
Praca serwisów należących do sieci koordynowana jest poprzez wy-
dzielonych pracowników firmy JMK Sp. z o.o.

WYWIADY

Krzysztof Chlebowski z Nowej Soli, właściciel zakładu zrzeszonego 
w Leader Serwis

Czy warto zrzeszyć się w sieci warsztatów samochodowych, myślę, 
że tak. Mój warsztat jest związany z siecią  Leader Service  firmy Fota 
S.A. do paru ładnych lat. Formuła sieci  jest związkiem niezależnych 
warsztatów tak że nie tracimy będąc jej członkiem swojej odrębności 
w sensie utraty indywidualnych cech wizerunku, który wypracowali-
śmy dotychczas. Pojawia się jedynie dodatkowo logo Leader Service 
i jako nowy szyld trzeba wydać na nie wydać pieniądze. To jedyne 
koszty przystąpienia do sieci. Reszta to już same korzyści. Sieć działa 
pod patronatem dostawcy części Fota S.A.więc ceny zakupu części 
są dla warsztatów odpowiednio korzystne. Warsztat jest w stanie 
zaoferować części  w cenie niższej niż w sklepie oraz ich szybką do-
stępność dzięki rozwiniętemu internetowemu systemowi sprzedaży 
oraz dostaw części do warsztatu co najmniej dwa razy dziennie. Chyba 
nie muszę opisywać ile taki system oszczędza czasu na załatwienie 
potrzebnych części.  System lojalnościowy funkcjonujący w sieci jest 
dobrze przemyślany polega na gromadzeniu punktów wynikających z 
wielkości zakupów i przeliczaniu ich na gotówkę z możliwością prze-
znaczenia na dowolne cele związane z działalnością warsztatu, czyli 
np. finansowanie zakupu narzędzi i urządzeń  warsztatu, opłacenie 
rat leasingu wyposażenia, zapłatę za szkolenia organizowane w cen-
trum szkoleniowym w Łodzi itd. Akademia Techniczna jest świetnym 
pomysłem oferującym szkolenia dla mechaników aby podnieść trochę 
ich umiejętności i oswajać ich z rozwijającą się techniką. W ofercie dla 
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warsztatów znajdziemy okresowo pojawiające się możliwości zakupu 
sprzętu warsztatowego w promocyjnych cenach. Istnieje możliwość 
preferencyjnego zakupu oprogramowania będącego wsparciem 
technicznym prowadzonej działalności. Dzięki przynależności kilkuset 
warsztatów do sieci logo zaczyna być zauważalne podczas podróży 
po kraju i jednoznacznie kojarzone z profesjonalną obsługą i naprawą 
samochodów, co wpływa na zwiększenie atrakcyjności warsztatu i 
przyciąga większą liczbę klientów. Serdecznie polecam przystąpienie 
do sieci warsztatów.

Właściciel Auto Serwis Węgrzyn z Krakowa z sieci AD Polska

Nie wyobrażam sobie nowoczesnego serwisu nie zrzeszonego w sieci 
jak np. AD. Dzięki tej współpracy otworzyłem w 2005 roku nowy serwis 
i myślę, że do dziś dnia oszczędziłem na bezpłatnym wyposażeniu ok 50 
% kosztów powstania (wyposażenie w towar i narzędzia) takiego serwisu. 
Sieć AD udostępniła mi też bezpłatne programy wyposażenia oraz czysto 
kapitałowe (PLN) innych firm (Shell, Centra itp.) oraz własny BENEFIT.
Korzyści:
+ dostępność części (bezpłatne dostawy do 2 x dziennie)
+ większe rabaty

+ darmowa wizualizacja serwisu
+ darmowa reklama
+ darmowe szkolenia pracowników
 mechanicy
 sprzedawacy
 obsługa klienta
+ darmowa informacja techniczna:
 darmowe programy
 biuletyny
 bezpłatna infolinia
+ programy lojalnościowe, dzięki którym za wykonane obroty np. w 
ciągu ostatniego roku dostałem bezpłatnie dwa prostowniki i ok. 20 
kombinezonów i inne
+ program do prowadzanie seriwsu – Integra
+ atrakcyjne warunki leasingu lub kredytu wyposażenia warsztatowego
+ opiekun, który doradza i sygnalizuje wszystkie potrzeby serwisu 
(np. Narzędzia, wyposażenie itd.)
+ uzyskanie dodatkowych certyfikatów (np. Centra, Monroe, Luk 
itp.) oraz ew. ISO w zakresie zarządzania jakością
+ można wynegocjować gadżety (prezenty dla klientów), foldery, 
flagi, długopisy, papeterie i wiele innych

Poszerzając swoją ofertę firma Multi-
chem Sp. z o.o. producent marki PROFIX 
wprowadza do sprzedaży nowy rodzaj uni-
wersalnej pasty polerskiej „EASY”. Prostota 
zastosowania nowej pasty kryje się w unikal-
nym rodzaju ziarna ściernego. Każdy profe-
sjonalista wie, iż dobór odpowiedniej gradacji 
ziarna do rodzaju powłoki jest bardzo ważny. 
Kompleksowe polerowanie powierzchni wymaga zastosowania co 
najmniej trzech rodzajów past. 

Problem ten możemy rozwiązać dzięki paście „EASY”. Tajem-
nica pasty tkwi w specjalnym rodzaju ziaren – których grubość 
zmienia się w miarę polerowania. W początkowej fazie polero-
wania gradacja ziarna polerskiego jest największa – usuwa naj-
większe zarysowania - w miarę polerowania grubość ziaren ulega 
zmniejszeniu nadając polerowanej powierzchni połysk, usuwając 
ślady polerki maszynowej 

i zmatowienia. Dla uzyskania odpowiedniej głębi polerowanej 
powierzchni możemy zastosować mleczko polerskie Sealing WAX. 
Co ciekawe – pasta dostępna jest w dwóch rodzajach opakowania 
– 1L oraz 125ml, nie ma więc potrzeby kupować „na zapas”.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie interneto-
wej www.multichem.pl. 

EASY – jakie to proste
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Czy są lepsze i gorsze sposoby na 
spędzanie czasu wolnego, który pozostaje 
nam po pracy? Z pewnością można spierać 
się o to, która forma rekreacji jest najlep-
sza. Gdybym jednak chciał uczestniczyć w 
tym sporze nie pisałbym na łamach tego 
magazynu.  Nasze garaże już od wielu lat 
wypełniają się różnego rodzaju mniejszymi 
lub większymi gadżetami. 

Postanowiłem rozpocząć ten cykl 
artykułów od motocykli, ponieważ wio-
sna daje nowe silne motywy do tego 
by zdecydować się na zakup nowego 
motocykla. 

Pisząc ten tekst chciałbym 
przyspieszyć waszą decyzję za-
kupu, ponieważ sezon w naszym 
kraju trwa bardzo krótko. Jed-
nocześnie chciałbym przestrzec 
was przed zakupem niechcia-
nego gadżetu, z którego nie 
będziecie czerpać satysfakcji. 
Przed wyborem należy zastano-
wić się, do czego tak naprawdę 
ma być przeznaczony nasz 
nowy sprzęt. Czy ma jeździć po 
asfalcie czy ma być przeznaczo-
ny tylko do sportu i nie posiadać 
homologacji? 

Jeśli wiesz gdzie i jak chcesz 
jeździć masz ułatwioną sprawę 
wystarczy wybrać jeden z masy 
proponowanych przez produ-
centów i jeździć. Warto dodać, 
że praktycznie każdy dysponuje 
modelami w podstawowych 
kategoriach motocykli, czyli ści-
gacz, enduro, turystyk, chopper. 

Producenci motocykli tak samo 
jak inni zmuszeni są do szybkiego re-
agowania na potrzeby i trendy rynku. 
Konstruktorzy nie mają łatwego zada-
nia, kierowcy lubią eksperymentować, 
zmieniać upodobania, środowisko, w 
którym podróżują. Warunki i komfort na 
motocyklu powinny być podstawowymi 
cechami wpływającymi na dobór jedno-
śladu. Motory na szczęście są przewidy-
walne i dzięki prostej klasyfikacji możemy 
bez problemu wybrać siodło na miarę. 

 Do rzeczy poznaliśmy już podsta-
wowe kategorie, jednak jak rozszyfro-

wać informację zakodowaną pod tymi 
nazwami. Niektóre tak jak ścigacze ob-
rosły już takimi stereotypami, że próba 
wyjaśnienia wszystkich mogłaby zabrać 
zbyt wiele miejsca. Postanowiłem, więc 
krótko wspomnieć o każdym typie. A 
po szczegółowe informacje odsyłam do 
prasy fachowej. 

 
Ścigacz - ten typ motocykli, przezna-

czony jest przede wszystkim do bardzo 
szybkiej rywalizacji na torach wyścigowych. 
Osiągi tych przecinaków mogą dopro-
wadzić do zawału. Prędkości w okolicach 
220 – 250 km/h są w zasięgu większości 
modeli. Warto wspomnieć legendarny już 

motocykl Suzuki Hayabusa, był pierwszym 
seryjnie produkowanym motorem, który 
rozwijał ponad 300 km/h.

 Wybierając ścigacza pamiętaj, że 
możesz zapomnieć o komforcie jazdy, 
tu moc ma znaczenie. Te motocykle są 
dość trudne do prowadzenia, wymagają-
ce sporych umiejętności, bardzo dobrej 
kondycji fizycznej i dużo zdrowego 
rozsądku, ponieważ ten typ nie wybacza 
błędów kierowcy. 

 
Dla tych wszystkich, którzy czytając 

powyższe słowa, stwierdzili, że byłoby 

fajnie, ale jeszcze nie w tym sezonie, 
chciałbym przedstawić podklasę neked 
bike, czyli ścigacz bez owiewek. Ta kate-
goria zyskuję popularność, ponieważ jest 
idealna do szybkiego przemieszczania się 
tak na długich trasach jak i w mieście. 

 
Chopper – to już sprzęt do długich 

wygodnych podróży. Co prawda nie 
dorównuje Cruiserowi ale z pewnością 
dostarcza wiele przyjemności kierowcy. 
Choppera powinien wybrać każdy, kto 
ceni sobie wygodną pozycję, pełne od-
prężenie, dudniący silnik i leniwe prze-
suwające się krajobrazy. A nie może ze 
względów finansowych pozwolić sobie 

na Cruisera.
 
Cruiser – to potencja sama 

w sobie. Ogromny silnik po-
między nogami, wyjątkowy 
komfort podróżowania. Dzięki 
kanapie niczym z salonu, 
szerokiej kierownicy, wysokiej 
szybie, nie bez znaczenia są 
pojemne sakwy cruiser często 
wybierany jest przez podróż-
ników asfaltowców. Częstym 
dodatkiem do tego typu mo-
tocykla jest młoda utrzymanka 
z elastyczną moralnością.

 
Pozostaje nam ostatnia 

typowa klasa – off-road. W tej 
kategorii ukrywają się zarówno 
crossy jak i moje ulubione mo-
tocykle ENDURO.

 
Cross – typ najprostszy, 

nie ma homologacji, jego ży-
wiołem jest sport. Ze względu 

na niską wagę, dużą moc i poręczność 
jest idealny do szybkich przejazdów po 
torach motocrossowych, bez problemu 
motor można oderwać od ziemi i oddać 
solidny skok. 

Jeżdżąc crossami narażasz się na licz-
ne kontuzje, od złamania palca wskazują-
cego po kalectwo ze śmiercią włącznie. 
Według mojej oceny zabawę powinno 
rozpocząć szkolenie z profesjonalnym 
trenerem. Zmienne warunki na torze, 
głębokie koleiny z pewnością są w stanie 
przynieść wiele radości, jednak należy 
pamiętać, że jest to sport extremalny. 

Gadżety ukryte w garażu Lakiernika

Antyporadnik motocyklisty
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ENDURO – To duża grupa różnego 
rodzaju motocykli pozwalających w 
mniejszym lub większym stopniu zjechać 
z asfaltu. Poszukiwania w tej klasie po-
winni rozpocząć wszyscy, którzy w czasie 
niedzielnych spacerów szukają wrażeń w 
parkach i na ścieżkach leśnych. Enduro 
można podzielić na kilka podklas, które 
wyjaśniają charakterystykę motocykla. 

 
Hard enduro to motocykl wyczy-

nowy praktycznie Cross z homologacją 
i światłami. Twardym i niewygodny w 
czasie długich prostych odcinków. Rewe-
lacyjny w trudnych leśnych warunkach, 
awaryjny. 

 
Soft enduro łączy zalety jazdy w te-

renie i po szosie. Dostosowane do poru-
szania się w trudnych warunkach leśnych. 
Bardzo żywotne silniki, co prawda o 
mniejszej mocy niż hard enduro, ale za to 
mniej awaryjne. Przeznaczone raczej do 
jazdy niż do skoków. Oczywiście posiadając 
umiejętności motocrossowe można takim 
motocyklem zrobić naprawdę wiele.

 Turystyczne enduro to dobre rozwią-
zanie dla ludzi lubiących spać pod gołym 
niebem i do tego daleko od cywilizacji. 
Zawieszenie pozwala jeździć niemal po 
każdej nawierzchni. Dzięki dużej ładow-
ności, pojemnemu zbiornikowi paliwa i 
długodystansowej wytrzymałości tego 
typu motocykl może dowieść niemal do 
każdego miejsca na świecie. Wielozada-
niowe opony tylko w tym pomagają. 

 
Supermoto to motocykl cross i/lub 

enduro na szerokich oponach szosowych. 
W wersji z homologacją może sprawdzić 
się w warunkach miejskich. Pozwala na 
wiele ewolucji akrobatycznych. Dzięki 
mocnym hamulcom i szerokim oponom 
może być dobrym towarzyszem weeken-
dowych zabaw motocyklowych. 

 Mam nadzieję, że choć w niewielkim 
stopniu podpowiedziałem jak można 
znaleźć drogę do swojego motocykla. 
Niezależnie jaki typ wybierzesz, pomaluj 
go po swojemu i wystawiaj przed firmą. 
Motocykle wciąż są dobrym nośnikiem 
reklamy.

Motory to nie jedyne gadżety stojące 
w garażu Lakiernika. Jeśli macie ciekawy 
gadżet w swoim garażu i chcielibyście 
bym przyjechał i zrobił reportaż na ten 
temat na łamy Lakiernika skontaktujcie 
się drogą mail z redaktorem naczelnym.

Z chęcią odwiedzę was z aparatem i 
podejmę się napisania o waszym gadżecie.  

Lakiernicze pozdrowienia 
Piotr Jabłoński

W
ar

sz
aw

a:
P

o
zn

ań
:

G
liw

ic
e:

 
G

d
ań

sk
:

K
ra

kó
w

:

M
ar

ek
 M

uc
ho

w
sk

i +
 4

8 
69

2 
42

7 
49

1

Ir
en

eu
sz

 K
on

dr
ac

ki
 +

 4
8 

60
2 

71
2 

50
1

To
m

as
z 

M
ęż

yk
 +

 4
8 

66
4 

43
4 

88
5

To
m

as
z 

G
rz

en
dz

ic
ki

 +
 4

8 
66

4 
43

4 
98

8

G
rz

eg
or

z 
B

ie
ni

ek
 +

 4
8 

66
4 

43
5 

87
7

o informacje pytaj 
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl
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str.55To oczywiście nie jedyna sytuacja, 
po której „zderzamy” się z problemem 
dziury w burcie. Jeżeli jednak z takiej 
czy innej przyczyny stajemy przed per-
spektywą naprawy uszkodzenia, warto 
zabrać się do tego wyjątkowo solidnie. 
Doprowadzenie naszego jachtu do sta-
nu ponownego użytkowania jest często 
kosztowne i pracochłonne. Odpowiedni 
dobór materiałów – od żywicy począw-
szy, aż do ochrony warstwy żelkotu sta-
nowi często nie lada kłopot. Na naszym 
rynku pokazała się nowa linia produktów 
do naprawy sprzętu wodnego (można by 
rzec – rodzina) w której skład wchodzą 
żywice poliestrowe i epoksydowe, ze-
stawy naprawcze do żelkotu oraz szpa-
chlówki poliestrowe i epoksydowe. Linia 
Sea-line®, bo o niej mowa jest polskim 
odpowiednikiem zachodnich linii produk-
tów przeznaczonych dla szkutników.

„Rodzina” jest o tyle silniejsza, że po-
siada dodatkowo niezbędne do napraw 

akcesoria jak maty czy szklane tkaniny. 
Nie można pominąć wreszcie faktu, iż 
szpachlówki epoksydowe Sea-Line® są 
jedynymi szpachlówkami tego rodzaju 
produkowanymi w naszym kraju. Opra-
cowane zostały przez firmę TROTON 
na bazie nowoczesnej receptury w 
doskonale wyposażonym laboratorium 
i wyprodukowane z najwyższej jakości 
komponentów. Rezultatem 30-letniego 
doświadczenia jest spójna linia produk-
tów nie ustępujących jakością swoim 
zagranicznym odpowiednikom, za to w 
atrakcyjnej cenie i zdecydowanie bar-
dziej dostępnych.

Na Sea-line® nie czekamy tygodnia-
mi a zestawy gwarantują odpowiednie 
produkty praktycznie na każdy etap 
prac naprawczych. W laminacie wskutek 
uderzenia, mamy często do czynienia 
z uszkodzeniem polegającym na cał-
kowitym przebiciu np. burty. Podczas 
pracy początkowej (oczyszczanie 
uszkodzonego miejsca) do przetarcia 
powierzchni zastosujemy rozpuszczalnik. 
W kolejnym etapie w którym zaślepia-
my dziurę, szklaną tkaninę nasączymy 
żywicą epoksydową z tej serii. Po tej 
operacji pozostają oczywiście ubytki, 
które należy uzupełnić. Tutaj Sea-line® 
oferuje nam epoksydową szpachlówkę, 

którą możemy pozostawić jako ostanią 
warstwę z odpowiednią odpornością na 
warunki atmosferyczne i osmozę. Do la-
minowania warstw konstrukcyjnych uży-
jemy zestawu reperacyjnego Sea-line®. 
Nakładamy na naprawioną powierzchnię 
warstwę żywicy a następnie układamy 
kolejne kawałki maty aż do uzyskania 
pełnej grubości.

Mając już utwardzony laminat od 
wewnętrznej strony i szpachlówkę od ze-
wnętrznej przystępujemy wyrównywania 
powierzchni. Nałożony topkot szlifujemy. 
Po tak przygotowanej powierzchni pozo-
staje nam już tylko polerowanie – ostatni 
etap naszej pracy.

Jak widać nasz jacht możemy „uzdro-
wić” bazując wyłącznie na linii Sea-line®. 
Firma TROTON wprowadzając na rynek 
tą wszechstronna rodzinę proponuje 
rozwiązania nowe, tańsze i skuteczne.

Można znowu rzucać cumy. Pamię-
tajmy jednak tym razem o zasadzie ogra-
niczonego zaufania na wodzie.

tekst Piotr Dalecki
zdjęcia Gracjan Miśków 

...I coś kolego narobił?

Najpierw uważnie obserwujemy zbliżający się z boku jacht 
upewniając się jednocześnie, że płyniemy uprzywilejowanym hal-
sem. Łatwo wówczas popełnić największy z błędów, zakładając 
naiwnie, że wszyscy tak jak my przestrzegają i znają przepisy.

Cóż, potem krzyczymy PRAWY!!! 
Wreszcie wykonujemy sterem manewr rozpaczy w celu unik-

nięcia zderzenia, ale wtedy reaguje również pseudosternik i...
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www.sea-line.eu
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str.55

78-120 Ząbrowo 14A, 
tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, 
e-mail:troton@troton.com.pl
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Biura Handlowe

Gliwice
ul. Chorzowska 44b
44-100 Gliwice
tel. 032 235 60 23
gliwice@troton.com.pl

Poznań
ul. Starołęcka 193
61-341 Poznań
tel. 061 88 70 052
poznan@troton.com.pl

Warszawa
ul. Gen. J.Hallera 2a, 
Kobyłka 05-230
tel./fax 022 678 89 21
warszawa@troton.com.pl

Przedstawiciele:

Tomasz Mężyk
tel. kom. 0 664 434 885
t.mezyk@troton.com.pl

Ireneusz Kondracki
tel. kom. 0602 712 501
i.kondracki@troton.com.pl

Marek Muchowski
tel. kom. 0 692 427 491
m.muchowski@troton.com.pl 

Gdańsk
Tomasz Grzendzicki
tel. kom. 0 664 434 988
t.grzendzicki@troton.com.pl

Kraków
Grzegorz Bieniek 
tel. kom. 0 664 435 877
g.bieniek@troton.com.pl

Materiały lakiernicze

Siedziba
Troton Sp. z o.o.
Ząbrowo 14A
78-120 Gościno
tel./fax +48 94 35 126 22
e-mail:troton@troton.com.pl

www.troton.com.pl


