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Wydawca
Troton Sp. z o.o.
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Wszelkie nazwy handlowe i towarów wy-
stępujące w niniejszej publikacji, są znakami za-
strzeżonymi firm odnośnych właścicieli i zostały 
zamieszczone wyłącznie celem identykacji. Wszel-
kie prawa autorskie zastrzeżone. Przedruk za-
mieszczonych tekstów i udostępnianie materiałów 
publikowanych w mediach elektronicznych oraz 
cytowanie, streszczanie, dokonywanie wyciągów 
lub omawianie wyników testów, w każdym wypad-
ku 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.
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Ornamenty 
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Airbrush

Pozwolenia 
dla lakierni

Adaptacja 
budynku ...dla 

potrzeb warsztatu 
samochodowego

Blaszana Elżunia

Half – track

Przedstawiciele:

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

Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@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

Sukcesy firmy Troton

Firma Troton zakończyła  restruk-
turyzację swojej sieci handlowej pole-
gającą na zmianie sposobu dystrybucji 
towarów. 

Od 1 kwietnia wszystkie dostawy 
prowadzone 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 adre-
sy i telefony biur oraz przedstawicieli 
handlowych:

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

Maksymalny czas realizacji zamó-
wienia to 48 godzin.

Firma TROTON zakończyła restrukturyzację 
swoich oddziałów handlowych

9 października 2009 roku na Placu 
Żelaznej Bramy przed wejściem do Business 
Center Club odbędzie się inauguracja 7 
edycji Święta Drzewa – akcji organizowanej 
przez najstarszą polską organizację ekolo-
giczną – Klub Gaja. 

Od godziny 12 organizatorzy zapra-
szają do wspólnego sadzenia lip wraz z 
Prezydentem m.st Warszawy – Hanną 
Gronkiewicz Waltz oraz Ministrem Środo-
wiska _ Maciejem Nowickim.

O godzinie 13 w siedzibie BCC nastąpi 
rozdanie Certyfikatów Partnerom Święta 
Drzewa oraz nagród Czarodziejskiego 
Drzewa i Pegaza.

Firma TROTON od kilku edycji jest dum-
nym partnerem tej akcji.

Firma Troton po raz kolejny 
znalazła się w gronie najlepszych 
przedsiębiorstw w Polsce.

16 czerwca 2009 roku w Pałacu 
Lubomirskich w Warszawie odbyła 
się Gala Finałowa „Polski Sukces”, 
podczas której Troton został uho-
norowany kryształową statuetką 
Lidera Polskiego Sukcesu. 

W tym ogólnopolskim kon-
kursie promującym polskie firmy 

została doceniono linię produktów 
z serii Sea-Line, obejmującą mate-
riały do budowy i naprawy łodzi. 

Organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Ogólnopolskie 
Forum Promocji Biznesu. Patronat 
Honorowy nad konkursem spra-
wuje Ministerstwo Gospodarki RP, 
a partnerem merytorycznym jest 
Fundacja Polskiego Godła Promo-
cyjnego. 

Inauguracja 7 edycji 
Święta Drzewa
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Wyniki kontroli PIP w autoserwi-

sach i lakierniach oraz kontynuacja 
działań kontrolnych w 2 półroczu 
2009 – czy można się przygotować?

W poprzednim numerze informowa-
liśmy o zakresach działań kontrolnych 
Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), 
Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) 
czy Wojewódzkich Inspektoratów 
Ochrony Środowiska (WIOŚ) w firmach 
zajmujących się naprawami i serwiso-
waniem pojazdów oraz w lakierniach. 
Dzięki publikacji raportu dotyczącego 
działalności PIP w 2008 roku, znamy 
już statystyki i wyniki dotychczas prze-
prowadzonych inspekcji. W obliczu 
trwających, jak i planowanych do końca 
bieżącego roku kontroli, warto z pewno-
ścią nie tylko zwrócić uwagę na wyniki 
dotychczas przeprowadzonych dzia-
łań PIP – a są one przerażające, ale 
przede wszystkim zabezpieczyć się w 
taki sposób, aby podczas ewentualnej 
kontroli w naszej firmie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Co trzecia kontrola zakończona 
nałożeniem mandatu lub skierowa-

niem wniosku do sądu!
Ogólna liczba kontroli PIP w 2008 

roku wyniosła 80,5 tys. Co istotne, aż 

86% spośród tych kontroli, zakończyło 
się wydaniem decyzji lub skierowa-
niem wystąpienia, a co trzecia kontrola 
skutkowała nałożeniem grzywny w 
drodze mandatu lub skierowaniem do 
sądu wniosku o ukaranie winnych po-
pełnienia wykroczeń.

Niemal 15 tys skontrolowanych 
firm zajmujących się handlem lub 

naprawami i 80 tys decyzji!
W 2008 roku Państwowa Inspek-

cja Pracy skontrolowała niemal 15 tys 
podmiotów zajmujących się handlem i 
naprawami. W wyniku tych kontroli wy-
dano ponad 80 tys decyzji, związanych 
z koniecznością wprowadzenia zmian 
w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy i BHP w kontrolowanych 
firmach. Niemal 1000 decyzji dotyczyło 
wstrzymania prac w kontrolowanych 
firmach. Już sama konieczność wpro-
wadzenia zmian w firmie, uzupełnie-
nia dokumentacji czy wprowadzenia 
zabezpieczeń zgodnych z zasadami, 
BHP  na podstawie decyzji PIP jest 
zazwyczaj obciążeniem dla pracodaw-
cy. Wstrzymanie prac wiąże się jednak 
z wymiernymi stratami finansowymi, 
jakie powoduje ewentualny przestój. 
Warto więc zadbać o to, aby nie dopu-
ścić do takiej sytuacji.

Kontrole w firmach, w których 
pracownicy narażeni są na działanie 
substancji chemicznych. Brak kart 
charakterystyk, ocen ryzyka zawo-

dowego oraz instrukcji BHP!
Podczas kontroli, inspektorzy 

pracy szczególną uwagę zwracali na 
prawidłowość identyfikacji zagrożeń 
chemicznych oraz informowanie o ich 
występowaniu pracowników. Kontroli 
poddawano też prawidłowe przygo-
towanie ocen ryzyka zawodowego. 
Zatrważające wyniki kontroli opubliko-
wane w raporcie PIP, wskazują że mimo 
wzrostu świadomości pracodawców, 
nadal w niemal 50% kontrolowanych 
firm, brak jest aktualnych spisów wy-
korzystywanych substancji i preparatów 
niebezpiecznych. W wielu firmach nie 
było też odpowiednich – zgodnych z 
aktualnymi wymogami - kart charak-
terystyk substancji niebezpiecznych, 
jakie wykorzystywane są np. w pracach 
lakierniczych. Co więcej, nadal, tak jak 
w latach poprzednich, w wielu firmach 
brak jest nie tylko kart charakterystyk 
ale również odpowiednich oznaczeń w 
miejscach, gdzie wykorzystywane są 
substancje niebezpieczne. Co za tym 
idzie, pracownicy niejednokrotnie nie 
byli świadomi jak reagować np. w sytu-
acjach awaryjnych przy wykorzystaniu 

Krzysztof IgnatowiczWyniki kontroli
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substancji chemicznych. Tymczasem 
brak wiedzy pracowników o zasadach 
użytkowania niebezpiecznych chemika-
liów, może skutkować kolejnymi niepra-
widłowościami, stwarzającymi poważne 
zagrożenia w pomieszczeniach autoser-
wisów i lakierniach.

Przy okazji warto zauważyć, że aż 
62% zakładów kontrolowanych pod 
kątem prawidłowego oznakowania i 
dokumentacji wykorzystywanych sub-
stancji chemicznych, stanowiły zakłady 
małe (do 49 pracowników).

Jakie kontrole w tym roku?
Przypomnijmy: 
- bezpieczeństwo pracy, ewi-

dencja emisji i odpadów prowadzona 

zgodnie a aktualnymi wymogami, speł-
nienie wymagań tzw. rozporządzenia 
REACH, zabezpieczenie ppoż oraz 
dokumentacja z tym związana… - to 
tylko wybrane elementy kontrolowane 
w warsztatach samochodowych. 

- zapowiedź kontroli warsztatów 
samochodowych, uwzględniona została 
w oficjalnym planie działań Państwowej 
Inspekcji Pracy na 2009 rok. Tym sa-
mym weryfikacja przestrzegania przepi-
sów bhp oraz wypełniania obowiązków 
wynikających z nowych przepisów o tzw. 
systemie REACH, stała się faktem. 

- W ramach działań kontrol-
nych Inspekcja Pracy współpracuje 
też między innymi z Urzędem Dozoru 
Technicznego, Inspekcją Ochrony Śro-

dowiska, Biurem do Spraw Substancji i 
Preparatów Chemicznych czy Państwo-
wą Strażą Pożarną, a nawet Policją.

Jak przygotować się 
do kontroli?

Poza weryfikacją samych warunków 
bezpośrednio w warsztacie, inspektorzy 
niemal zawsze sprawdzają obowiązko-
wą dokumentację. Poniżej przypomina-
my tabelę zawierającą wykaz dokumen-
tów, o jakie najprawdopodobniej zapyta 
inspektor podczas kontroli. Z pewnością 
warto się przygotować i w porę zadbać 
o to, aby dokumenty te znalazły się w 
warsztacie. Tym bardziej, że niewywią-
zanie się z obowiązków jakie nakłada 
na nas prawo, może sporo kosztować. 
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Tabela nie wyczerpuje pełnej listy doku-
mentów, które powinny znajdować się 
w warsztacie na wypadek kontroli. Jest 
to jedynie wycinek tego, na co zwracają 
uwagę inspektorzy.

Jakie mogą być konsekwencje 
kontroli?

Zgodnie z aktualnie obowiązującą 
ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, kara 
w postaci grzywny za naruszenie przepi-
sów bhp, może wynieść nawet 30.000 zł, 
w sytuacji rażących przekroczeń. W przy-
padku mniejszych przewinień z zakresu 
bhp, pracodawca może otrzymać mandat 
w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł. 
Inne, równe dotkliwe konsekwencje, jakie 
mogą spotkać przedsiębiorców, którzy 
nie przestrzegają przepisów, to między 
innymi nakaz wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych, a nawet 
nakaz wstrzymania działalności.

Inspekcja Ochrony Środowiska 
zgodnie z przysługującymi kompeten-
cjami, w przypadku wykrycia niepra-
widłowości może również zastosować 
szereg środków dyscyplinujących – od 
wydania zarządzenia pokontrolnego i 
decyzji wyznaczającej termin usunięcia 
zaniedbań, przez skierowanie wystąpie-
nie do innych organów administracji rzą-
dowej i samorządowej, z wnioskiem o 
podjęcie działań (może nawet skierować 
wniosek do Sądu Grodzkiego i organów 
ścigania), po wymierzenie kary pienięż-
nej (mandatu) za naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska. Najbardziej 
dotkliwą karą – tak jak w przypadku In-
spekcji Pracy, może być decyzja wstrzy-
mująca działalność zakładu, w którym 
wykryto naruszenie przepisów. 

Podobne konsekwencje czekają 
wszystkich, u których zostaną wykryte 

nieprawidłowości przy kontroli pozosta-
łych instytucji wymienionych w niniej-
szym artykule. Warto więc już dziś za-
brać się za dostosowanie warsztatów do 
aktualnych obowiązków, wynikających 
z aktualnych przepisów. Należy jednak 
pamiętać, że dostosowanie warsztatu, 
zazwyczaj wymaga nie tylko podjęcia 
odpowiednich działań w zakresie samej 
organizacji pracy czy weryfikacji stanu 
urządzeń, ale też sporządzenia odpo-
wiedniej dokumentacji, która potwierdzi 
wywiązanie się z wspomnianych obo-
wiązków.

Jeszcze raz zachęcamy do zapozna-
nia się z zawartością TECZKI WARSZ-
TATU SAMOCHODOWEGO I LAKIERNI 
na stronie 54 tego numeru Lakiernika. 
Ten pakiet dokumentów z pewnością 
pomoże w dostosowani Państwa firmy 
do aktualnych wymogów!
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str.9L Plakiery przemysłowe

W dzisiejszych czasach w których  bardzo ważna jest wysoka jakość produktu 
za rozsądną cenę Firma s.c Darpex  dbając o potrzeby klientów wychodzi  naprze-
ciw oczekiwaniom rynku i z przyjemnością zachęca do zapoznania się z włoskimi 
lakierami przemysłowymi Sestriere Vernici, których jest generalnym przedstawicie-
lem. System Multi Coat System (MCS) dzieli się na dwa rodzaje żywic 2K I 1K, gdzie 
wśród  lakierów 2K wyróżniamy:

Głównym atutem produktów Sestriere Vernici jest oczywiście jakość, jak rów-
nież mnogość rodzajów żywic, z których każda może uzyskać dany kolor z palety 
MCS. Dzięki dużej ilości produktów każdy klient jest w stanie znaleźć lakier pod 
własne potrzeby, dobierając rodzaj, twardość, odporność, jak i stopień połysku.

Każdy kolor z palety MCS uzyskuje się dobierając odpowiednią recepturę oraz 
używając zestawu 15 pigmentów znajdujących się na mieszalniku. Co się okaza-
ło, jednym z sukcesów systemu Multi Coat System są farby syntetyczne, które z 
powodzeniem zastępują popularne farby renowacyjne, oferując przy tym dużo 
lepszą wydajność, jakość oraz możliwość tworzenia większej ilości kolorów z palety 
MCS.

Akrylowe 2k 
Farby o wysokiej jakości wykończenia stosowane głównie na karoserie 
samochodów przemysłowych.
Poliuretanowe 2k przeznaczone tam, gdzie lakier musi być trwały i odporny 
na uderzenia, zadrapania (maszyny rolnicze, przyczepy, kontenery itp.)
Podkłady epoksydowe stosowane tam, gdzie podkład musi być trwały 
i stanowić zabezpieczenie antykorozyjne.
Farby serii AK stosowane bezpośrednio na plastik, PCV, aluminium, itp.
Lakiery bezbarwne, izotermy do drewna.

Natomiast lakiery 1k to:
Chlorokauczuki chronią instalacje przemysłowe, wsporniki, podłogi 
betonowe itp. Są one  elastyczne odporne na wodę i na uderzenia. 
Syntetyki są to lakiery  szybkoschnące odporne na naprężenia 
mechaniczne i o dobrych właściwościach wypełniających.
Podkłady syntetyczne stosowane tam, gdzie ważna jest niska cena 
i szybkość schnięcia bazy.

s.c Darpex
62-081 Przeźmierowo   
ul. Rynkowa 12, 
tel: (061) 814 21 13
e-mail: marketing@darpex.pl  
www.darpex.pl   

ZADZWOŃ DO NAS LUB ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ ABYŚ MÓGŁ 
POZNAĆ CAŁĄ OFERTĘ



st
r.1

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.11

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

Czyściwo celulozowe 
białe - 280m

Ręcznik papierowy
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Wystarczy, że raz spróbujesz a z 
pewnością nowy lakier bezbarwny marki 
PROFIX przypadnie Ci do gustu.

Zastanawiasz się jaki rozcieńczalnik 
i w jakich proporcjach zastosować by 
uzyskać najbardziej optymalny wynik 
lakierowania? 

Mamy dla Ciebie rozwiązanie - aplika-
cja CP 2009 UHS jest wyjątkowo prosta: 
3 części lakieru + 1 część utwardzacza 
CP 229 UHS. Lakierujesz podobnie jak 
standardowymi lakierami HS (CP 2007, 

CP 2008). Już 11 warstwy zapewnia 
gładką powierzchnię, wysoką głębię oraz 
dużą twardość powłoki. Dzięki swym 
właściwością, lakier odporny jest na 
zarysowania (scratch resistance). Lakier 
wysycha równie dobrze w kabinie lakier-
niczej jak i bez niej. Jeśli powierzchnia 
lakierowana suszona jest w temperatu-
rze 60oC, to po ok. 30 min. nadaje się do 
polerowania.

Więcej informacji uzyskasz na naszej 
stronie www.multichem.pl

Lakier bezbarwny 
CP 2009 UHS [3:1]

Kolory MagiColor bazują na pigmentach pokrytych kilkoma 
warstwami substancji załamujących światło pod różnym kątem 
co powoduje zmianę koloru powłoki w zależności od kąta pa-
dania światła w stosunku do obserwatora. W rezultacie pojazd 
pokryty kolorem z ekskluzywnej serii PROFIX MagiColor mieni 
się wieloma kolorami co powoduje, że jego kształt wydaje się 
bardziej opływowy i dynamiczny. 

Używane przez nas pigmenty do produkcji lakierów z serii 
MagiColor mają charakter transparentny, dlatego na efekt koń-
cowy duży wpływ ma kolor podłoża. W większości przypadków 
najlepszy efekt (najbardziej widoczny i intensywny) uzyskuje 
się przy zastosowaniu czarnego podłoża. Nie stoi jednak nic na 
przeszkodzie aby zastosować np. podłoża w kolorze jasnonie-
bieskim, które powoduje powstanie bardzo nieoczekiwanego 
kontrastu.

Dowolność w stosowaniu różnych kolorów podłoża powo-
duje, że przy stosowaniu MagiColor lakiernik samochodowy (a 
właściwie artysta - lakiernik) decyduje o tym jakiego rodzaju 
efekt zostanie osiągnięty. Seria składa się z pięciu komponen-
tów podstawowych. Wzorniki wymalowanych kolorów znaleźć 
Państwo mogą u dystrybutorów marki PROFIX. Więcej infor-
macji na www.multichem.pl

MagiColor 
– nowy wymiar koloru

Centrum szkoleniowe 
„PROFIX”

Centrum mieści się w siedzibie firmy w Luboniu pod 
Poznaniem. Posiada nowoczesną salę wykładową, pełno-
wymiarową kabinę lakierniczą, przyległą do niej strefę przy-
gotowawczą oraz mieszalnię lakierów, w której znajdują się 

mieszalniki  lakierów specjalnych 
(akrylowy i bazowy) oraz AquaLine 
(lakiery wodne).

Szkolenia dla zainteresowanych 
produktami PROFIX, organizowane 
są kilka razy w miesiącu w grupach 
liczących do 12 osób. Program szko-
leń jest urozmaicony oraz dostoso-
wany indywidualnie do grupy. 

Najczęściej szkolenie trwa dwa dni i obejmuje część teo-
retyczną oraz praktyczna. Część teoretyczna wzbogacona 
jest o pokaz slajdów oraz filmów i obejmuje następujące 
zagadnienia:

- szczegółowa charakterystyka produktów 
 marki PROFIX; 
- organizacja miejsca pracy, teoria koloru, 
 zasady doboru kolorów; 
- główne funkcje programu recepturowego, 
 sposoby wyszukiwania receptur, 

Część praktyczna rozpoczyna się drugiego dnia w 
kabinie lakierniczej oraz do przyległej do niej mieszalni. 
Każdy z uczestników bierze czynny udział w szkoleniu, co 
zdecydowanie ożywia jego przebieg oraz czyni je bardziej 
interesującym. 

W tej części klienci uczą się prawidłowej oceny koloru 
oraz mają możliwość własnoręcznego wymalowania ele-
mentów karoserii wcześniej dobranym kolorem. 

Więcej informacji na www.multichem.pl
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Rozmawiamy z Robertem Grzywa-

czewskim, specjalistą zajmującym się 
od 1998 roku projektami, pozwolenia-
mi, dopuszczeniami użytkowymi dla 
lakierni samochodowych i przemysło-
wych. 

Od początku 2009 roku właści-
ciele lakierni zgłaszają nasilenie 
kontroli związanych z emisją LZO i 
gospodarką odpadami. Czy jest to 
spowodowane jakąś nagła zmianą 
przepisów dotyczącą tych tematów?

– Z informacji docierających do 
mnie wynika, że w wielu lakierniach 
samochodowych otwartych w trakcie 
tzw. „bumu” motoryzacyjnego tj. 1998 
– 2000 roku, po 10-ciu latach wygasa 
pozwolenie na emisję gazów i pyłów do 
atmosfery. W tych obiektach konieczne 
jest wystąpienie o nowe pozwolenie. 
Oczywiście w oparciu o obowiązujące 
teraz standardy. Od styczniu 2007 
roku obowiązują przecież ogranicza-
nia w stosowaniu materiałów o dużej 
zawartości LZO. Od stycznia 2009 
uprawnienia do pomiarów emisji LZO w 
lakierniach, posiadają wyłącznie firmy 
z akredytacją ministerialną. Na prze-

strzeni dwóch ostatnich lat, uporząd-
kowany został układ nadzoru formalno 
- prawnego nad kwestiami związanymi 
z kontrolą odpadów, emisją gazów i py-
łów. Władze terenowe w każdej gminie, 
mają teraz jasno określone kompeten-
cje i zadania, oraz odpowiednie narzę-
dzia do prowadzenia kontroli firm, które 
z racji prowadzonej działalności wytwa-
rzają odpady, i emitują lotne związki or-
ganiczne do powietrza. Moim zdaniem 
to rutynowe kontrole. Nie ma jakiejś 
szczególnej zmowy lub spisku przeciw-
ko lakierniom samochodowym czy jak 
twierdzą niektórzy, „próby łatania dziury 
budżetowej wysokimi karami”, nakła-
danymi na niektórych użytkowników 
instalacji lakierniczych. 

Ograniczenia w stosowaniu 
materiałów o dużej zawartości LZO, 
o których Pan wspomniał, to jak 
rozumiem, konieczność używania 
lakierów wodorozcieńczalnych w 
lakierniach samochodowych?

– Nie! To tylko ograniczenie w sto-
sowaniu materiałów o wysokiej zawar-
tości Lotnych Związków Organicznych. 
Przepisy, rozporządzenia i załączniki 

do nich, nic nie mówią o konieczności 
używania wyłącznie lakierów wodo-
rozcieńczalnych. To przekonanie, że 
lakiery wodorozcieńczalne, to jedyny 
możliwy do używania materiał w la-
kierniach samochodowych, wynika z 
braku rzetelnej informacji. Zapewniam, 
że możliwe jest używanie w lakierni 
materiałów konwencjonalnych, ale 
zastrzegam, że ograniczenie emisyj-
ne LZO jest poważnym utrudnieniem 
i wymaga skutecznych rozwiązań 
technicznych w takim obiekcie. Sama 
kabina lakiernicza niestety nie załatwia 
sprawy. Dla porządku, usługowe - za-
robkowe lakierowanie samochodów 
konwencjonalnymi lakierami w małym 
garażu, zgodnie z przepisami jest już 
niemożliwe. Sporo lakierni, szczegól-
nie przemysłowych, używa jednak, 
naprawdę dużych ilości lakierów kon-
wencjonalnych, np. poliuretanowych, 
uzyskując pozwolenie na emisję w 
użytkowanej instalacji lakierniczej.

Powróćmy do kwestii pozwoleń, 
zgłoszeń i wymogów formalnych. 
Co dzisiaj zrobić musi właściciel 
lakierni, żeby działać zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami?

POZWOLENIA DLA LAKIERNI c.d.

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

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:

Marek Muchowski + 48 692 427 491
Grzegorz Szewczuk + 48 602 712 435
Tomasz Mężyk + 48 664 434 885
Tomasz Grzendzicki + 48 664 434 988
Grzegorz Bieniek + 48 664 435 877

o informacje pytaj naszych przedstawicieli

nowość
www.troton.com.pl
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Wyczerpująca odpowiedź na to 
pytanie musiałaby zawierać informa-
cje na temat wymogów dotyczących 
samego budynku i jego formalnego 
przeznaczenia. Takie informacje o 
przepisach ppoż. dotyczących lakierni, 
obowiązków pracodawcy wynikających 
z przepisów Kodeksu Pracy, a co za 
tym idzie, wymagań określanych przez 
SANEPID i PIP. Rozumiem, że skon-
centrujemy się na informacji dotyczą-
cej ochrony środowiska.

Po pierwsze, należy sprawdzić 
czy posiadane pozwolenia nadal są 
aktualne, a przede wszystkim czy w 
ogóle lakiernia je posiada. Szczególnie 
dotyczy to pozwoleń: na wytwarzanie 
odpadów oraz na emisję gazów i pyłów 
do atmosfery. Dalej, należy sprawdzić 
czy prowadzona jest bieżąca ewidencja 
wytwarzanych odpadów oraz ewidencja 
ilości, rodzajów gazów i pyłów wprowa-
dzonych do powietrza. Także dane, na 
podstawie których określono te ilości, 
np. zużycie materiałów. Czy te ilości 
i rodzaje są zgodne z posiadanymi 
pozwoleniami? Czy przesyłane są ter-
minowo sprawozdania do WIOŚ i Urzę-
dów Marszałkowskich? Czy wnoszone 
są opłaty za korzystanie środowiska? 
Czy są prowadzone okresowe pomiary 
LZO i czy zakład posiada umowy na 
odbiór odpadów z podmiotami do tego 
uprawnionymi? To podstawowe tematy.

Właściciele wielu lakierni nie 
zdają sobie sprawy z istnienia 
takich przepisów i procedur. Czy 
te kontrole -nasilone w ostatnim 
czasie - grożą poważnymi sankcja-
mi, jeżeli okaże się, że nie wszystko 
jest skrupulatnie uzupełnianie i 
terminowo prowadzone. 

Chciałbym powiedzieć, że to nie 
jest duży problem i wszystko można 
uzupełnić po kontroli. Niestety realia są 
inne. Urzędnicy muszą przestrzegać 
prawa i obowiązujących przepisów, a 
tu przewidziano wiele kar i restrykcji! 
Przepisy Prawa Ochrony Środowiska 
mówią między innymi:

Kto będąc obowiązany do zgłosze-
nia informacji dotyczących eksploatacji 
instalacji, nie spełnia tych obowiązków 
lub eksploatuje instalację niezgodnie 
ze złożoną informacją, podlega karze 
grzywny (Art. 342 ust. 1. i Art. 351 ust. 
1) - Kto eksploatuje instalację bez wy-
maganego pozwolenia lub z narusze-
niem jego warunków, podlega karze 
aresztu albo ograniczenia wolności, 
albo grzywny (Art. 359 ust.1 tej ustawy) 
- Kto będąc do tego zobowiązany nie 
prowadzi wymaganej ewidencji podle-
ga karze grzywny. W Art. 187 Ustawa 
mówi o tym, że należy prowadzić ewi-
dencję m.in. ilości i rodzajów gazów i 
pyłów wprowadzonych do powietrza 

oraz dane na podstawie których okre-
ślono te ilości. Oprócz tego, WIOŚ 
może nałożyć na podmiot różne kary, 
w tym co najgorsze b i e g n ą c e , tzn. 
naliczane, aż do usunięcia naruszenia 
przepisów. Stawki kar są w ustawie i 
rozporządzeniach. Ponadto zgodnie 
z art. 367. WIOŚ wstrzyma w drodze 
decyzji użytkowanie instalacji eksplo-
atowanej bez wymaganego pozwole-
nia, a w samej decyzji ustala termin 
usunięcia naruszenia. Są to z reguły 
krótkie terminy, np. 2 tygodniowe mak-
symalnie miesięczne. Jeśli naruszenie 
nie zostanie usunięte, wstrzymane jest 
użytkowanie instalacji. WIOŚ może 
również wstrzymać użytkowanie obiek-
tu, jeżeli stwierdzi, że przy oddawaniu 
go do użytkowania nie zostały spełnio-
ne wymagania ochrony środowiska tj. 
min. uzyskanie stosownych decyzji, 
zgłoszeń, pozwoleń. Taka decyzja ma 
rygor natychmiastowej wykonalności 
zgodnie z art. 366. Jak widać z przy-
toczonych przepisów, ustawodawca 
potraktował temat ochrony środowiska 
bardzo poważnie !

Która instytucja jest uprawniona 
do kontroli lakierni w tym aspekcie 
i posiada aż tak szerokie upraw-
nienia do zamknięcia zakładu czy 
kierowania wniosku o pozbawienie 
wolności?
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st
r.1

8
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.19
Przede wszystkim jest to Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska, ale w zależności od położenia 
instalacji w grę wchodzą również Wy-
działy Ochrony Środowiska następują-
cych organów: marszałka wojewódz-
twa, starosty, wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Pod koniec 2008 
roku powstał nowy urząd regionalny: 
dyrektor ochrony środowiska, ale są 
okresy przejściowe przejmowania 
przez niego różnych kompetencji. Jak 
widać sporo jest urzędów i urzędników, 
ale najczęściej przyczyną kontroli, jest 
donos „życzliwego sąsiada”, „niezado-
wolonego klienta” lub „rozgoryczonego 
konkurenta”. W niektórych przypad-
kach zaczyna się od prostej kontroli 
SANEPID-u. Znam takie przypadki, 
gdy na teren warsztatu wchodziła 
Straż Miejska i sporządzała protokół o 
cieknącym oleju silnikowym o paliwie z 
rozbitych samochodów lub odpadach 
chemicznych w pojemnikach na śmie-
ci komunalne. To skutkowało kontrolą 
WIOŚ. Zdarzyła się też taka sytuacja, 
gdy donos złożył developer, który wy-
budował blok przy istniejącym od 1979 
roku warsztacie samochodowym, bo 
klienci zaczęli narzekać przy ogląda-
niu apartamentów na bliskość lakierni 
i stolarni. Postanowił … zlikwidować 
je donosami. Niestety w przypadku 
stolarni dopiął swego, bo znał obowią-
zujące przepisy.

W Polsce jest wiele rodzinnych 
firm z tradycjami sięgającymi lat 70-
tych ubiegłego stulecia. Zakładów 
które są modernizowane i rozbudo-
wywane, ale początek swej działal-
ności miały jeszcze w poprzednim 
ustroju. Czy zgłoszeniu lub pozwo-
leniu podlegają też takie lakiernie, 
a jeżeli tak, to w którym momencie 
należało to zrobić? Czy istnia-
ła kiedyś inna forma zgłoszenia 
lakierni, która jest automatycznie 
traktowana jako zgodna z obecnymi 
przepisami? 

Przepisy dotyczące zgłoszeń i 
pozwoleń obowiązują w zasadzie od 
końca 2001 r. W momencie wejścia 
w życie kolejnych rozporządzeń, okre-
ślających jakie konkretnie instalacje 
podlegają zgłoszeniu, a jakie pozwo-
leniu, użytkownik miał 6 miesięcy na 
jego uzyskanie. Ostatnia zmiana tych 
rozporządzeń miała miejsce pierw-
szego stycznia 2005 r. Bezpośrednio 
po wejściu w życie Prawa Ochrony 
Środowiska w 2001 r. były pewne 
okresy przejściowe i dostosowawcze, 
ale z całą pewnością w efekcie nale-

żało spełnić nowe przepisy i zgłosić 
instalację lub uzyskać pozwolenie na 
jej użytkowanie. Co do szczegółów 
procedur z przed kilku lat, trzeba by 
było sięgnąć do tych starych przepisów 
w ich oryginalnym brzmieniu. Aktualnie 
i tak wszystkich lakierni dotyczą te sam 
przepisy i nie ma tu znaczenia jak da-
leko sięgają ich korzenie. Pozwolenie 
jest ważne na czas jaki podmiot wska-
zał we wniosku, ale nie dłużej niż 10 lat. 
Same kary i opłaty też rosły stopniowo. 
Dodam że obecnie są na najwyższym 
poziomie. To znaczy, są naprawdę 
bardzo dotkliwe. Podwyższona opłata 
za korzystanie ze środowiska, gdy nie 
mamy pozwolenia, wynosi obecnie 
500% opłaty podstawowej. Do tego do-
łączyć się mogą jeszcze kary od innych 
instytucji jak SANEPID czy PIP.

Praktycznie wszystkie lakiernie 
były w swej historii kontrolowane 
przez SANEPID lub PIP. Czy jeżeli 
taka kontrola zakończyła się pozy-
tywnie, nie jest to jednoznaczne z po-
twierdzeniem, że lakiernia i warsztat 
działa legalnie, zgodnie z wszystkimi 
obowiązującymi przepisami Prawa 
Ochrony Środowiska? Szczególnie 
wtedy, gdy kontroli towarzyszy po-
miar emisji związków chemicznych w 
lakierni i badanie hałasu? 

Niestety gąszcz przepisów powo-
duje, że często kontrolowany przed-
siębiorca, nie zdaje sobie sprawy z 
zakresu kontroli. Tak jest choćby po 
wybudowaniu nowego obiektu samo-
chodowego, gdy dopuszczenia do 
użytkowani dokonuje kilka organów 
kontrolnych, a już po uzyskaniu zgod, 
trzeba jeszcze zgłosić lakiernię do 
WIOŚ, podnośniki do UDT, Stację Kon-
troli Pojazdów do ITS i UDT. Pozwole-
nia dotyczą jeszcze kotłowni i ścieków. 
W Polsce jest wiele instytucji i urzędów 
uprawnionych do kontroli przedsiębior-
cy, a każdy z nich działa w ramach 
własnych uprawnień. Niektórzy przed-
siębiorcy musza zrozumieć, że np. 
Urząd Kontroli Skarbowej sprawdza 
dokumentację finansową przedsiębior-
cy, a nie ilość prysznicy czy stołówkę w 
firmie. Po kontroli UKS nikt nie zakłada, 
że ma obiekt o odpowiednim poziomie 
zabezpieczenia ppoż. !!? Dziwi mnie 
dlaczego więc kontrola SANEPID-u i 
pomiary Najwyższych Dopuszczalnych 
Stężeń tzw. NDS - na stanowisku pracy 
w ramach przepisów BHP, traktowane 
są jako pomiary LZO z emiterów zakła-
du, czy lakierni. Zarówno UKS jak i SA-
NEPID czy WIOŚ, działają w oparciu o 
odrębne przepisy i każda z tych insty-

tucji może zamknąć zakład. Tyle tylko, 
że w oparciu o inne paragrafy ! Żartując 
można powiedzieć, że regularne płace-
nie podatków nie jest równoznaczne z 
niezaleganiem ze składkami ZUS. 
Natomiast w przypadku WIOŚ i SANE-
PID-u zakres kontrolny tych instytucji 
jest często mylony lub błędnie łączony. 
Szanowni Państwo proszę pamiętać, 
że to odrębne procedury, choć wiele z 
nich dotyczy tych samych materiałów 
chemicznych, używanych w obiekcie.

No właśnie! Materiały chemicz-
ne! W naszej rozmowie pojawiły 
się dwa niezmiernie ciekawe i 
kontrowersyjne aspekty. Lakiery 
wodorozcieńczalne i moderniza-
cja rodzinnych warsztatów, która 
polega w większości przypadków 
na zakupie kabiny lakierniczej. Czy 
połączenie technologii lakierów 
wodnych i zakup kabiny lakierni-
czej nie rozwiązuje automatyczne 
większości problemów związanych 
z emisją, LZO i ochroną środowiska 
w lakierni? 

Zarówno lakiery wodne, jak i 
kabina lakiernicza, nie mają z tym 
aspektem wiele wspólnego. Wspo-
mniałem o tajemnicy, bo już słyszę 
jak oburzające jest to stwierdzenie 
dla zainteresowanych tematem grup 
handlowych, oferujących jedno lub 
drugie w ramach PRAWA OCHRONY 
ŚRODOWISKA? Wyjaśniam szybko, 
że rodzaj używanych lakierów to j e d 
e n z kilku aspektów poziomu emisji 
LZO w lakierni. Ważne jest, jak dużo 
jest tych lakierów no i innych mate-
riałów chemicznych, takich jak pod-
kłady, grunty, szpachle, utwardzacze, 
modyfikatory. Te produkty nie mają 
nośnika alkoholowego, rozcieńczane-
go wodą. W większości są akrylowe 
i poliuretanowe, z rozpuszczalnikiem 
organicznym. Technologia lakierów 
wodorozcieńczalnych pomaga w utrzy-
maniu obowiązującego poziomu emisji 
LZO, tak samo jak ograniczenie ilości 
wykonywanych cykli, poniesienie do 
góry emitera, czy zastosowanie filtrów 
z granulatem węgla aktywowanego. 
Nawet sam sposób aplikacji i stoso-
wane urządzenie ma tu duży wpływ 
na końcowy poziom emisji. Kabina 
lakiernicza to na pewno przydatne, a 
nawet ze względu na jakość usług - 
konieczne urządzenie technologiczne. 
W aspekcie emisji LZO nie rozwiązuje 
ona żadnych problemów. Ta sama sub-
stancja i w tej samej ilości, emitowana 
będzie do powietrza z „garażu”, jak i z 
wnętrza profesjonalnej kabiny. Oczy-
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www.troton.com.pl

Na uwagę zasługują zwłaszcza nowe 
produkty aerozolowe. Linia dodatków 
MASTER została wzbogacona o dwa 
podkłady – beżowy i czerwony. W linii 
INTERTROTON, pojawił się preparat do 

konserwacji podwozi na bazie bitumenu, 
tzw. INTERGUM 500 ml oraz rozcieńczal-
nik 150 ml, do wyrównywania przejść 
tonalnych pomiędzy warstwami lakieru.

Nowością są również stojaki lakierni-
cze. To bardzo wysokiej jakości produkty 
wykonaneze stali ocynkowanej w wersji 
obrotowej „X” i „XM”.

Nasi Klienci znajdą wśród nowości 
także pędzelki z nylonowym włosiem 
o średnicy 25 i 30 mm, przeznaczone 
do nakładania mas, baranków i innych 
produktów do konserwacji w wersji „pod 
pędzel”. 

Na uwagę zasługuje również zestaw 
12 sztuk pędzelków zaprawowych. 
Oprócz wysokiej jakości, cechuje je bar-
dzo atrakcyjna cena. Dzięki niej, produkt 
ten został przyjęty przez naszych Klien-
tów z dużym aplauzem.

Zachęcam również do zakupu, 
nowych kombinezonów roboczych, 
jednorazowego użytku – High Quality, 
które dostępne są w rozmiarze „L” i 
„XL”. Ubranie to cechuje wysoka wytrzy-
małość na rozdarcia. Dodatkowo jest 
ono lekkie i przewiewne.

Korzystając z okazji, dziękuję 
wszystkim Klientom za zaufanie i doping 
dla każdego nowowprowadzanego pro-
duktu z grupy dodatków lakierniczych. 
Państwa uznanie bardzo dużo dla nas 
znaczy i motywuje do kolejnych poszu-
kiwań.

Więcej informacji o naszych pro-
duktach, uzyskają Państwo u naszych 
przedstawicieli oraz na naszej stronie 
internetowej www.troton.com.pl

Karolina Kmieć

Firma Troton od początku roku wprowadza na rynek 
kolejne nowości w dziale dodatków lakierniczych  

Nowości w dziale dodatków lakierniczych

wiście zmieniają się prędkości wylo-
towe powietrza i temperatura gazów, 
ale w profesjonalnie dostosowanym 
pomieszczeniu dla potrzeb lakierni, 
można też uzyskać zbliżone warunki. 
Zwracam uwagę, że nie poruszamy tu 
innych aspektów technicznych, co jest 
o tyle ważne, że nie zachęcam nikogo 
do rezygnacji z zakupu kabiny lakier-
niczej, tylko informuję, że lakierowanie 
poza nią wiąże się dokładnie z tymi 
samymi problemami emisyjnymi, jak w 
przypadku lakierowania w kabinie.

Czy montując w warsztacie ka-
binę lakierniczą, konieczne jest jej 
odrębne zgłoszenie lub wystąpienie 
o pozwolenie na użytkowanie?

Przy instalacji kabiny lakierniczej 
lub rozbudowie lakierni, należy pamię-
tać, że konieczne jest nowe zgłoszenie 
lub zmiana posiadanego pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów i emisję ga-
zów do powietrza. Wynika to z tego, 
że warsztat występując wcześniej o 
pozwolenie, wskazał ile i jakich emi-
rów posiada oraz jakie ilości emisji 
są z każdego z nich. Montaż kabiny 
to także instalacja nowego emitera w 
nowej lokalizacji. W takim przypadku 
konieczna jest zmiana pozwolenia dla 

całego obiektu, choć ilość używanych 
w lakierni materiałów się nie zmienia. 
W niektórych przypadkach, nawet 
zmiana starej kabiny na nową wymaga 
zmiany pozwolenia, ponieważ zmienia-
ją się parametry emisji. Przypominam 
o zapisie Art. 351 ust. 1 - Kto eks-
ploatuje instalację bez wymaganego 
pozwolenia lub z naruszeniem jego 
warunków, podlega karze aresztu albo 
ograniczenia wolności, albo grzywny. 
W przypadku pozwoleń budowlanych, 
to pozwolenie może dotyczyć prac bu-
dowlanych wykonywanych na zewnątrz 
budynku, gdy konieczne jest wykona-
nie betonowego fundamentu, płyty lub 
zadaszenia. W nowych obiektach, ka-
bina i lakiernia z pewnością ujęta jest 
w projekcie budowlanym, i wydanym 
do niego pozwoleniu na budowę. W 
skrajnych przypadkach, w istniejących 
budynkach może być konieczne po-
zwolenie na budowę, jeżeli kabina albo 
jej instalacje zaingerują w stropy czy 
konstrukcję obiektu. To rzadko spoty-
kane przypadki. Wewnątrz obiektu, do 
prac fundamentowych zagłębienia, wy-
starcza „zgłoszenie rozpoczęcia prac” 
remontowych / modernizacyjnych. 
Chyba, że kabina stanie na stalowej 
podstawie na poziomie posadzki. W 
takim przypadku jest tylko wyposaże-

niem technologicznym. Zaznaczyć na-
leży, że postawienie kabiny w obiekcie, 
w którym nie było wcześniej lakierni, 
możliwe jest wyłącznie w przypadku, 
gdy charter i przeznaczenie budynku 
się nie zmienia. Nie zmienia się, je-
żeli lakiernia powstanie w istniejącym 
obiekcie motoryzacyjnym np. warszta-
cie samochodowym o profilu mecha-
nicznym lub blacharskim. Oczywiście 
jeżeli wcześniej budynek był do tego 
przeznaczony. W tych przypadkach 
pamiętać jednak należy, że spełnić 
trzeba szereg wymogów BHP i PPOŻ 
dla nowej lakierni.

Dziękujemy za rozmowę i wy-
czerpujące informacje.

Mam nadzieję, że ta publikacja 
uchroni wiele osób od kłopotów i 
poważnych konsekwencji formalno 
prawnych. Gdyby jakieś zagadnie-
nie wymagało rozwinięcia lub indy-
widualnej oceny sytuacji, proszę o 
kontakt telefoniczny pod nr. 601 - 
221 – 760 lub e-mail: projekter@pro-
jekter.pl - Postaram się pomóc.
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Do licznej rodziny farb i lakierów firmy Motip Dupli Polska dołączyły nowe 
lakiery w aerozolu Aqua- przyjazne dla środowiska, 

produkowane na bazie wody!

- czyste lakierowanie: dzięki nowej głowicy natryskowej lakiery AQUA 

wytwarzają wyraźnie mniej mgły natryskowej i nadają się do stosowania 

wewnątrz pomieszczeń.

- pachnące lakiery: produkty AQUA przyjemnie pachną wanilią. 90% 

rozpuszczalników zastąpiono wodą.

- szybkoschnące: lakiery AQUA są porównywalnie szybkoschnące (pyło-

suche po ok. 15 min.).

- kolorowe: dostępne w ponad 20 kolorach  z połyskiem i w dwóch 

matowych. Produkowane są również dwa lakiery bezbarwne i podkład dla 

uzyskania doskonałej przyczepności na nietypowych powierzchniach.

- elastyczne: w razie popełnienia błędu przy lakierowaniu, lakiery AQUA 

można w ciągu 30 min. całkiem łatwo zmyć wodą z mydłem. Ponadto 

mogą być stosowane również na zewnątrz, ponieważ w ciągu 24 godz. 

twardnieją i stają się odporne na warunki atmosferyczne. 

- bezpieczne dla dzieci: lakiery AQUA są odporne na ślinę dziecka zgod-

nie z normą DIN EN 71-3, oznacza to, że można je stosować nawet do 

lakierowania zabawek dziecięcych, gdyż barwniki nie migrują wraz ze śliną 

dziecka. 

- nieszkodliwe dla styropianu:  lakiery AQUA prawie nie zawierają roz-

puszczalników, zatem można je natryskiwać bezpośrednio na styropian.

Przy pomocy nowych lakierów AQUA DUPLI-COLOR dosłownie w 

mgnieniu oka zamienicie Państwo meble ogrodowe, stare skrzynki na listy, 

latarnie ogrodowe itd. we wspaniałe, kolorowe elementy ozdobne. Rów-

nież stare butelki, pleciony koszyk babci na zakupy, lub ten czy inny skarb z 

targu staroci, dzięki Państwa kreatywności i dzięki lakierom AQUA staną się 

nowymi obiektami przyciągającymi wzrok w Państwa mieszkaniu. 

Pięknie pachnące lakiery AQUA są również idealne do dekoracji ścian. 

Przy pomocy szablonów można „wyczarować” wspaniałe malowidła 

ścienne. Dzięki specjalnie zastosowanej technologii bez obaw możemy 

malować nimi zabawki i inne przedmioty użytku dziecięcego, a szeroka 

paleta barw lakierów Aqua sprawi, że świat dziecka nasyci się barwami.

Prosimy spróbować!

Firma Motip Dupli Polska Sp. z o.o.
Psary, ul. Główna 27

51-180 Wrocław

Tel. 071-387-86-76

www.motipdupli.pl

Właściwości lakierów AQUA DUPLI-COLOR: 

Podkład jasnoszary, 350 ml 
Nr art. 252419

Lakier bezbarwny, 350 ml 
Nr art. 252426, RAL 1021

Żółć kadmowa, 350 ml 
Nr art. 252440, RAL 1021

Żółty świetlisty, 350 ml 
Nr art. 246258, RAL 1023

Rudo-czerwony, 350 ml 
Nr art. 252457, RAL 2002

Pomarańcz pastelowy, 350 ml 
Nr art. 246265, RAL 2003

Czerwień ognista, 350 ml 
Nr art. 252464, RAL 3000

Terrakota, 350 ml 
Nr art. 246319 

Telemagenta, 350 ml 
Nr art. 246272, RAL 4010

Błękit goryczki, 350 ml 
Nr art. 252471, RAL 5010

Jasnoniebieski, 350 ml 
Nr art. 252488, RAL 5012,

Błękit lodowy, 350 ml 
Nr art. 246296 

Zieleń chromowa, 350 ml 
Nr art. 252495, RAL 6002

Żółtozielony, 350 ml 
Nr art. 252501, RAL 6018

Zieleń wiosenna, 350 ml 
Nr art. 246302

Srebrnoszary, 350 ml 
Nr art. 252518, 7001

Szary antracytowy, 350 ml 
Nr art. 246289, RAL 7016

Czekoladowy, 350 ml 
Nr art. 252525, RAL 8017 

Biel kremowa, 350 ml 
Nr art. 252532, RAL 9001

Głęboka czerń, 350 ml 
Nr art. 252549, RAL 9005

Czysty biały, 350 ml 
Nr art. 252556, RAL 9010

DOSTĘPNA PALETA BARW:

Lakier 
bezbarwny
Nr art. 
252433
350 ml

Czysty biały 
Nr art. 
252570 
350 ml 
RAL 9010

Głęboka czerń 
Nr art. 
252563
350 ml 
RAL 9005
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Pierwszym bohaterem naszego cyklu jest Marek Muchowski 
z Legionowa, pracownik spółki Troton, który opowiedział nam 
jak postanowił spełnić swoje marzenie i stał się właścicielem 
kultowej, przywróconej do życia, toyoty land cruiser BJ 42. 

Co sprawiło, że wybrał pan właśnie toyotę BJ 42? 
Skąd pomysł? 
- Od dawna planowałem zakup i odbudowę jakiegoś klimatycz-

nego, starego auta. Interesuje mnie off – road. Pamiętam, że kiedy 
pierwszy raz zobaczyłem tę maszynę  w internetowym ogło-

szeniu, natychmiast się w niej zakochałem. 
Sprzedawał ją ktoś ze Zgorzel-

ca. Zebrałem in-

formacje o tym aucie. Zrozumiałem, że to samochód z charakterem. 
Samochód – legenda. O razu pomyślałem, że to jest to. Ta toyota 
musi być moja. 

Już na etapie ogłoszenia? Nie bał się pan, 
że trafi do pana samochód w kompletniej rozsypce? 
- Toyota BJ 42 była produkowana w latach 1958 – 1984. Cała 

rzecz polega na tym, że kupuje się te samochody w fatalnym stanie 
i rozkręcając na części pierwsze, przywraca ich świetność. Gdy są 
już wyremontowane, w Europie Zachodniej osiągają cenę nawet 30 
tys. euro. Na naszym kontynencie jest ich bardzo mało. Do tej pory 
jeżdżą za to jeszcze w Australii, Ameryce Południowej, Afryce. 

Jak wyglądał ten samo-
chód, gdy zobaczył pan go 
wreszcie „na żywo”? 

- Był okropnie zardzewia-
ły, przeciekał. Sprowadził 
go człowiek handlujący 

starymi samochodami do 
remontu. Sam najwyraź-

niej też miał na punkcie 
tych toyot lekkiego 
fioła, bo miał ich 

kilka. Dobiliśmy 
targu. Włącznie 

z transportem 
z a p ł a c i ł e m 
jakieś 16 tys. 

złotych. 

Toyota BJ 42 – reaktywacja, czyli 
jak wskrzeszałem legendę

Drodzy Czytelnicy, w tym wydaniu „Lakiernika” 
zapoczątkowujemy nowy cykl spotkań z fanami 
motoryzacji, którym udało się przywrócić świetność 
pojazdom z bogatą przeszłością. Zapraszamy do 
podzielenia się wspomnieniami i emocjami, jakie 
towarzyszyły Wam podczas renowacji starych i za-
bytkowych aut, czy motocykli.

Wasze doświadczenia w pokonywaniu proble-
mów związanych z niezwykłym wyzwaniem, mogą 
okazać się bezcenne dla tych, którzy dopiero marzą 
o swoim pierwszym, wskrzeszonym pojeździe. Opo-
wiedzcie nam o Waszej pracy. Pochwalcie się swoim 
dziełem. Czekamy na informacje i zdjęcia. 
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Czy poza tym, że pracuje pan w firmie Troton, miał pan 

kiedykolwiek coś wspólnego z motoryzacją? Może ma pan 
techniczne wykształcenie? 

- Nie. Skończyłem nauki polityczne. Za to zawsze byłem 
fanem motoryzacji. Interesowałem się nią i interesuje do dziś. 
Od samochodów wyścigowych po terenowe. Te ostatnie są mi 
zdecydowanie najbliższe. 

I dlatego postanowił pan zafundować sobie frajdę 
złożenia takiego samochodu…
- Można by tak powiedzieć, gdyby to rzeczywiście była fraj-

da. Okazało się jednak, że to co przeżyłem, niewiele z frajdą 
miało wspólnego. 

Z jakiego powodu? Przywiózł pan toyotę do domu, 
zobaczył co kupił i zapłakał? 
- Nie. Przywiozłem ją na lawecie, postawiłem na podwórku kolegi 

i zacząłem szukać ludzi, którzy podjęliby się remontu. Nie miałem 
pojęcia, że będzie to aż takie trudne. Trafiłem m.in. do firmy pod 
Warszawą, która specjalizuje się w odrestaurowywaniu samocho-
dów. Tam usłyszałem szacunkową cenę za naprawę i zdębiałem: 
chcieli około 100 tysięcy złotych! Do tego musiałbym jeszcze do-
liczyć cenę części. Oczywiście nie było mowy żebym skorzystał z 
usług tego warsztatu. Szukałem dalej. Dwa razy trafiłem w miejsca, 
których nie poleciłbym nikomu. Nie chcę już tego wspominać, ale 
na bazie tamtych doświadczeń mogę przekazać wszystkim, zabie-
rającym się za remont auta bardzo ważną radę: zlecając remont, 
podpisujcie bardzo szczegółową umowę. Zaznaczcie w niej, za co 
zapłacicie i na kiedy praca ma być gotowa. Sprawdźcie, jakie warsz-
tat ma referencje. Najlepiej poszukajcie, kogoś, kto do renowacji aut 
podchodzi z pasją, wie, że to nietuzinkowe zadanie. Zrozumiałem 
jakie to ważne, gdy odebrałem z jednego z warsztatów swój samo-
chód ... w kartonach.

Czy wykonywał pan jakieś prace sam? 
- Tak. Przede wszystkim, co bardzo ważne, miałem pojęcie, co 

kolejno powinno się robić w moim samochodzie. Wcześniej zgra-
łem sobie cały program serwisu tych aut. Detal po detalu. Znałem 
każdą, najdrobniejszą część. Wiedziałem, w jakie miejsce powinna 
trafić. Sam zajmowałem się oczyszczaniem i odnawianiem drobnych 
elementów. Zawoziłem je do punków cynkowania. Sam zamawiałem 
i sprowadzałem też wszystkie brakujące części. Te blacharskie naj-
łatwiej było mi znaleźć w USA. Swoją drogą podobało mi się, że w 
Stanach części do samochodu mającego ćwierć wieku, można było 
kupić niemal od ręki. Dla odmiany w Polsce, stosunkowo łatwo udało 
mi się kupić tylko przednie błotniki. W kraju pewnie musiałbym zadać 
sobie sporo trudu i szukać wśród części używanych. A ja chciałem 

mieć nowe. W sprowadzaniu tych z USA, pomógł mi 
bardzo kole-

ga, który tam mieszka. 
Dzięki niemu udało mi się 
znaleźć stosunkowo tani transport. 
Tu na miejscu bardzo pomocny okazał się salon 
toyoty w Markach. 

Co stanowiło największy problem?  
- Problem miałem właśnie z tymi częściami, które w końcu znala-

złem w Stanach. Chodziło np. o tylne błotniki, wsporniki itd. Odetchną-
łem z ulgą, że zbliżam się do finału, gdy rozpoczął się montaż silnika, 
zaczęło się piaskowanie i malowanie specjalnymi podkładami, które 
dają gwarancję bardzo długiej wytrzymałości. Używałem produktów 
firmy, w której pracuję, czyli spółki Troton z Ząbrowa. Skorzystałem z 
podkładu reaktywnego i epoksydwego. 

Przeżył pan jakiś kryzys w czasie tego mremontu? 
- Był taki moment, gdy postanowiłem je sprzedać za 15 tys. zł, 

mając już wydane 40 tysięcy. To było w zeszłym roku, gdy zawiedli 
mnie ludzie, którym oddałem samochód. Na szczęście jakiś czas 
później mi przeszło. 

Co pan poczuł, gdy wreszcie przekręcił pan kluczyk 
w stacyjce? 
- Oj, chyba przede wszystkim wielką ulgę. Wydałem na ten re-

mont ok. 60 tysięcy. Przywracanie mojej toyoty do życia trwało jednak 
zbyt długo. Przez ten czas bywałem w warsztacie prawie codziennie. 
Dziś mam satysfakcję, że przed moim domem stoi kultowy, terenowy 
samochód.

Dał mu już pan wycisk w jakimś malowniczym, 
trudnym terenie? 
- Może nie wycisk, ale pierwsze większe wyzwania mamy już za 

sobą. Nie zamierzam się z moja BJ 42 patyczkować. Z drugiej strony, 
nie mam też zamiaru jej topić w błocie. Po prostu byłoby mi jej szko-
da. Zbyt dużo serca i pracy włożyłem w ten samochód. 

W takim razie pozostaje nam życzyć, by auto – legenda - słu-
żyło niezawodnie i dostarczało niezwykłych wrażeń. Dziękuję za 
rozmowę. 

Rozmawiała Iwona Kalinowska
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Prawie dwa lata pracy i kilkadziesiąt tysięcy złotych poświęcił 
pan Janusz Wejman ze Szczecinka na odrestaurowanie legendar-
nego Forda T. Dziś piękny automobil w „obowiązkowym” czarnym 
kolorze budzi uśmiechy na ulicach. 

Na okazję do kupna słynnego samochodu, który szczecinec-
ki miłośnik czterech kółek czekał długo. Forda T, a raczej to co z 
niego zostało, udało się w końcu znaleźć w Skandynawii. To do-
piero był początek długiej drogi, aby legendarny pojazd, który 
zmotoryzował Stany Zjednoczone i pół świata, wrócił na drogi. 

Lakierowanie wozu było jedyną rzeczą, którą pan Janusz wo-
lał zlecić specjalistycznemu warsztatowi lakierniczemu. – Mimo 
swego wieku, blacha Forda zachowała się w dobrym stanie 
– wspomina właściciel. Oczywiście, w kilku miejscach były lekkie 
wgniecenia karoserii, szpachel położono w dosłownie paru miej-
scach (a i to nie z powodu ubytków, ale dla wygładzenia krawę-

dzi), ale już np. rdzy auto oparło się w zadziwiający 
sposób. – To zasługa zupeł-

n i e 

innego rodzaju stali niż obecnie używana do produkcji blach 
samochodowych – mówi pan Janusz. – Technologia produkcji 
stali sprawiała, że miała znacznie większą domieszkę węgla. 

To dawało większą wytrzymałość, także sama blacha jest 
znacznie grubsza niż we współczesnych pojazdach, które jak 
mówi J. Wejman „blachy mają cienkie jak żyletki”. Nie bez koze-
ry Amerykanie pieszczotliwie nazywali forda T  „Tin Lizzie”, czyli 
Blaszana Elżunia. 

Oczywiście nie sposób było dziś zdobyć oryginalny lakier z 
lat 20. XX wieku, którym kiedyś kryto fordy T. Z konieczności 
zdecydowano się na współczesny, ekologiczny lakier. Piękna, 
lśniąca i czarna powłoka pokryła auto równą warstwą. – Z pracy 
lakiernika jestem bardzo zadowolony – cieszy się pan Janusz. 

Przy okazji warto kilka słów poświęcić słynnemu powiedze-
niu Henry’ego Forda, twórcy forda T, że można go zamówić w 
dowolnym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny. 
Nie do końca jest to prawda. Oczywiście większość pojazdów 
była początkowo produkowana w tej wersji kolorystycznej, 
ale z dość prozaicznych powodów. Ówczesne technologie 

nie pozwalały na wyprodukowanie pełnej pa-
lety barw lakierów o rozsądnym czasie 
schnięcia (farby potrafiły schnąć i ponad 
tydzień). Jedynie lakier czarny wysychał w 
miarę szybko. Przy zautomatyzowanym i 
taśmowym sposobie produkcji było to i 
tak za długo. Dłuższe schnięcie aut para-
liżowałoby pracę fabryk. Dość powiedzieć, 
że w szczytowym okresie produkcji z taśm 
montażowych licznych fabryk Forda nowy 
pojazd zjeżdżał co 30 sekund! 

Dopiero pod koniec epoki forda T w firmie 
chemicznej DuPont opracowano nowe lakiery, 
które znacznie skróciły czas schnięcia. Można 
było wtedy zamówić jedną z sześciu wersji 
kolorystycznych, ale w świadomości pozostał 
symbol – czarny Ford T. 

Auto przez cały okres produkcji napędzał 
2,9-litrowy benzynowy silnik o mocy 22 koni 

 wraca w wielkim stylu 
Blaszana Elzunia

Janusz Wejman ze Szczecinka i jego odrestaurowany Ford T. 

Janusz Wejman ze Szczecinka i jego odrestaurowany Ford T. 
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mechanicznych. Ford T miał wytrzymałe (choć mało kom-
fortowe), eliptyczne resory poprzeczne. Nie miało to jednak 
wówczas większego znaczenia, bo większość dróg w USA była i 
tak w opłakanym stanie. Pojazd produkowano w wielu wersjach 
nadwoziowych. 

Ford T długo dzierżył palmę pierwszeństwa w ilości wypro-
dukowanych modeli, niezmienionych zasadniczo konstrukcyj-
nie. W latach 1908-1927, na ulice wyjechało około 16,5 miliona 
egzemplarzy! W pewnym momencie połowa samochodów 
jeżdżących na świecie to były fordy T. Rekord pobił dopiero 
Volkswagen Garbus. Co zdecydowało o sukcesie popularnego 
T? Przede wszystkim cena i prostota konstrukcji. Pierwsze mo-
dele kosztowały nieco ponad 800 dolarów, o połowę taniej niż 
auta konkurencji. Później staniały nawet do około 300 dolarów. 
Mógł sobie na nie pozwolić przeciętnie zarabiający Amerykanin 
(średnia tygodniowa płaca robotnika fabrycznego wynosiła 
wówczas około 5 dolarów). 

Zejście z kosztów produkcji było z kolei możliwe dzięki jej 
przyśpieszeniu. To właśnie w zakładach Forda po raz pierwszy 
ruszyły taśmy montażowe. Auto było bajecznie proste. Więk-
szość napraw można było wykonać samemu lub w warsztacie 
kowalskim. Części zamienne były tanie i dostępne. Lekka, ale 
solidna konstrukcja (wóz ważył około 550 kg) i mocny silnik, 
gwarantowały przyzwoite osiągi. Auto potrafiło się rozpędzić 
do ponad 60 km/h, choć o komforcie jazdy - we współczesnym 
rozumieniu – trudno oczywiście mówić. Mieliśmy się o tym oka-
zję przekonać na własnej skórze. Ford T trzęsie niemiłosiernie, 
ale za to jaką sensację i uśmiechy wzbudza dziś na ulicach!

Wyjechanie nim na współczesne drogi wcale nie było pro-
ste. Janusz Wejman „upolował” forda na serwisie internetowym 
eBay aż w Szwecji. Sprzedawali je spadkobiercy ostatniego wła-
ściciela. Auto zostało wyrejestrowane w 1962 roku! Od tamtej 
pory stało na kołkach w garażu i przedstawiało dość opłakany 
widok. – Choć silnik nie wymagał remontu i po prawie 50 latach 
odpalił bez większego problemu – mówi J. Wejman. 

Po przetransportowaniu zabytku do Polski zaczęła się 
żmudna praca. Pan Janusz z wykształcenia jest elektronikiem, 
ale z zamiłowania mechanikiem i klasyczną „złotą rączką”. W 
każdy weekend i wolne popołudnia, przez bez mała dwa lata 
dłubał przy swoim nabytku. Części zamienne ściągał z Ameryki. 
Aby zarejestrować auto jako zabytkowe, przynajmniej 75 pro-
cent części musi być oryginalnych. – Poza instalacją elektryczną 
i chłodnicą, też zresztą stylizowanymi na stare, wszystko w 
tym pojeździe jest prawdziwe. Tak jak w 1921 roku, gdy go 
wyprodukowano – dodaje pan Janusz. Ford T kosztował go 35 
tys. zł. Drugie tyle – nie licząc własnej pracy – pochłonęły części 
zamienne. 

Poruszanie się legendarnym autem jest skomplikowane, 
wymaga sporej wprawy. Ford posiada co prawda 3 pedały, ale o 
zupełnie innym przeznaczeniu niż współczesne. Np. aby ruszyć 
trzeba zaciągnąć hamulec ręczny (czyli wcisnąć do połowy lewy 
pedał i jednocześnie wysprzęglić). Następnie wciska się go do 
końca załączało się I bieg, a II wchodzi po puszczeniu pedału 
lewego. Aby pojechać do tyłu, trzeba wcisnąć pedał środkowy. 
Auto wtedy hamuje, a następnie się zatrzymuje i jedzie do tyłu. 
Prędkość reguluje dźwignia przy kierownicy. Uffff… 

Dziś terkoczący pojazd w wersji kabrio można spotkać na 
ulicach Szczecinka i okolic. Właściciel urządza sobie od czasu 
do czasu przejażdżki, planuje też pojawiać się na zlotach czy 
pokazach starych samochodów. 

Rajmund Wełnic
„Głos Koszaliński”

Biznes i misja
Mirosław Rutkowski

Felieton 

O krajowym sporcie samochodowym w mediach 
cicho. W telewizji jedynie TVN Turbo coś tam pokazuje, 
ale jakieś to średnio porywające. Kolorowe tygodniki 
branżowe bąkną coś z rzadka. I tyle. To dziwne bardzo, 
bo kierowców utalentowanych i chętnych do stawania na 
starcie w różnych dyscyplinach, jest w Polsce wielu. Sa-
mochodów też nie brakuje, podobnie jak mechaników, 
którzy te auta do wyczynu potrafią przygotować. Działa-
czy, sędziów i kibiców, też jest w naszym pięknym kraju 
dostatek. A rajdy, wyścigi, rallycross, wyścigi górskie 
czy rajdy terenowe, pełne są pasjonujących wydarzeń. 
Widowisko często zapiera dech w piersi, a sportowa 
rywalizacja wyrównana ogromnie i z niespodziewanymi 
rozstrzygnięciami.

Ani wielkie dzienniki, ani kolorowe magazyny nic 
z tych emocji nie przekazują. Telewizja publiczna w 
żadnym z kanałów, nawet w sportowym, nie ma stałego 
programu o sportach samochodowych. Można oglądać 
zawody ligi żużlowej i dobrze. Ale zawodników ścigają-
cych się w samochodach? Nie ma. 

Można zrozumieć, - choć nie usprawiedliwić! kon-
cerny i prywatnych wydawców, którzy prowadzą gazetę, 
magazyn kolorowy czy stację telewizyjną jedynie i tylko 
dla pieniędzy. Chociaż media ponoszą odpowiedzial-
ność za edukację, wychowanie i przekazywanie waż-
nych wartości, to jakoś żaden z wielkich koncernów 
działających w Polsce nie raczy o tym pamiętać. Lepiej 
pokazywać to, co przyniesie większe wpływy z reklam 
i sprzedaży. Uważam, że takie prowadzenie biznesu 
medialnego jest niemoralne. Ale niech wydawcy sami 
borykają się z własnym sumieniem.  

W przypadku mediów publicznych, sprawa wygląda 
cokolwiek inaczej. Tu najważniejsza jest „misja”. Kto w 
TVP czy KRRiT rozumie, o co chodzi i jak ta misja ma 
być realizowana? Przy okazji rozgrywek politycznych 
czy wyborów dużo o tym się mówi. Dużo i bez sensu. 

Jednym z większych problemów społecznych jest 
totalne i powszechne zagrożenie na polskich drogach. 
Zazwyczaj twierdzi się, że przyczyną większości trage-
dii była nadmierna prędkość. To nie do końca prawda. 
Wielu wypadków dałoby się uniknąć, gdyby kierowcy 
potrafili panować nad samochodami. Także nad emocja-
mi. Oczywiście ktoś wylatuje z drogi i wali w drzewo, bo 
wjechał w zakręt zbyt agresywnie, złym torem i w panice 
wbił pedał hamulca w podłogę – jechał zbyt szybko. 
Gdyby jednak umiał jeździć, gdyby sprawdził się w spor-
towej rywalizacji, może nie dostałby małpiego rozumu, a 
jeśli już, to może umiałby wyprowadzić auto z ekstremal-
nie niebezpiecznej sytuacji?

Czy w tym kontekście nie jest misją właśnie wpajanie 
szeroko rozumianej kultury motoryzacyjnej, pokazywanie 
możliwości samochodu, techniki, taktyki i strategii jazdy? 
Sport samochodowy wydaje się do tego idealny. Tylko 
czy pojęcie „misji” mediów rozumiem tak, jak należy?

Mirosław Rutkowski
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Czy Handmet to firma rodzinna? 
- W tej chwili tak, bo pracuje w niej 

moja żona i mój brat. Nie jest to jednak 
firma przechodząca z pokolenia na po-
kolenie. To ja ją założyłem. 

Co był pierwsze? Powozy czy 
militaria? 

- Najpierw było hobby. Zamiłowa-
nie do pojazdów militarnych, przede 
wszystkim motocykli. Pierwszy pod-
dany przez nas renowacji, to DKW 
NZ 350. Z czasem powstała firma 
zajmująca się produkcją i renowacją 
powozów. Pewnego razu dostaliśmy 
zamówienie na wykonanie pojazdu 
konnego o przeznaczeniu militarnym. 
To miała być kuchnia polowa, wzór 
36. Przerobiliśmy w tym celu, kuchnię 
z 1952 r., upodobniając ją do naszej 
kuchni przedwojennej. Potem za-
pytano nas czy bylibyśmy w stanie 
wykonać taczankę wzór 36, według 

planów odnalezionych w Centralnym  
Archiwum Wojskowym. Potem przy-
szła pora na biedkę, wzór 33 (biedka - 
polski wózek jednoosiowy, dwukołowy, 
jednokonny. Podobnie jak taczanka, 
wykorzystywany w wojsku jako podwo-
zie do transportu ckm-ów, moździerzy, 
granatników czy amunicji. Powszechny 
w polskim wojsku w okresie II Rzeczy-
pospolitej – przyp. red.). Wykonaliśmy 
ją w oparciu o oryginał, który udało się 
nam zdobyć. Z czasem zaczęło nam 
przybywać również zamówień np. na 
koła do pojazdów czy armat itp.

To były zamówienia od muzeów 
czy od osób prywatnych? 

- Początkowo głównie od osób 
prywatnych, które gdzieś miały okazję 
zobaczyć efekt renowacji naszego wła-
snego sprzętu. Potem od różnego ro-
dzaju fundacji a w końcu i od muzeów. 

Który pojazd był dotąd najwięk-
szym wyzwaniem ? 

- Bardzo trudna była praca nad 
taczanką. Do naszych czasów nie za-
chował się w całości żaden jej egzem-
plarz. Dostaliśmy tylko dokumentację 
i to niekompletną. Wymóg był taki, 
że pracujemy ściśle w oparciu o do-
kumenty. W trakcie pracy okazało się 
jednak, że rysunki, które dostaliśmy, 
zawierały błędy. Popełnił je ktoś, kto 
pracował nad nimi w 1935 roku. 

Czy cały proces renowacji pojaz-
dów, od początku do końca, odbywa 
się w pana firmie? 

- Większość rzeczy, które możemy 
wykonać samodzielnie, oczywiście 
robimy u siebie. Ale jeśli np. szlifów 
wymagają silniki, wtedy zlecamy ko-
muś to zadanie. Poza tym, wszystkie 
mechaniczne prace wykonywane są 
u nas.

 
Jaki jest średni czas renowacji 

pojazdu wojskowego, który trafia do 
pana firmy? 

- To zależy od typu pojazdu, stanu, 
w jakim się znajduje i możliwości pozy-
skania do niego części. Ten czas bywa 
bardzo różny. Od kilku lat mamy w firmie 
brytyjski czołg cromwell z 1943 roku. 

Half – track, 
cromwell i biedka znów w akcji

Rozmowa z Sławomirem Handke, 
założycielem i współwłaścicielem firmy 
Handmet z Gostynia. Firma specjalizuje 
się w produkcji i renowacji powozów kon-
nych. Równolegle, Handmet Military do-
konuje renowacji pojazdów militarnych. 
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Niedawno zdobyliśmy do niego wieżę. 
Znaleźliśmy ją w Anglii. Jednak dopiero 
gdy skompletujemy ok. 80 procent bra-
kujących mu elementów, rozpocznie się 
właściwa renowacja. W tej chwili szuka-
my już jego wyposażania. 

Zakładam, że nie wszystkie czę-
ści udaje się zdobyć. Wtedy odtwa-
rzacie je państwo, czy posiłkujecie 
częściami współczesnymi? 

- Zdecydowanie staramy się je jak 
najwierniej odtworzyć. Gorzej, gdy po-
trzebujemy np. pompy wtryskowej, czy 
paliwowej. Wtedy niestety, musimy po-
siłkować się czymś zastępczym. Za to 
w przypadku pojazdów konnych, jeste-
śmy w stanie odtworzyć każdy detal. 

Czy podczas prac renowacyj-
nych zdarza się państwu trafiać na 
jakieś niespodzianki? Może ślady 
konkretnego człowieka, który przed 
dziesiątkami lat obsługiwał ten 
sprzęt? 

- Przy remoncie half – tracka SU 
– 57 z Kołobrzegu, oczyszczając kie-
rownicę znaleźliśmy na niej wydrapane 
nazwiska kierowców i lata, w których 
prowadzili half – tracka. Czasem trafia-
ją się wystrzelone łuski, zawleczki po 
granatach. Bardzo osobistych śladów 

jednak nie znajdujemy. W nasze ręce 
trafiają wraki. Oszabrowane z wszyst-
kiego, z czego się tylko dało. 

Gdzie znajduje pan informacje o 
tym, że ktoś ma do sprzedaży inte-
resujący pana pojazd? Internet jest 
najlepszym źródłem? 

- Czołg cromwell faktycznie zna-
leźliśmy w internecie. Co ciekawe, nie 
został sprowadzony z Wielkiej Brytanii 
a z Czech. Czeska brygada pancerna 
w przeciwieństwie do żołnierzy gen. 
Stanisława Maczka, którzy również 
używali czołgów cromwell, wróciła do 
kraju ze sprzętem. 

Czym kieruje się pan poszukując 
pojazdów do renowacji? 

- Szukamy głównie pojazdów z 
czasów II wojny światowej, służących 
w wojsku polskim, z Polskimi Siłami 
Zbrojnymi na Zachodzie włącznie. Nie 
jest to jednak „towar”, który pojawia 
się na rynku w pełnej gamie i dużych 
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ilościach. Niełatwo go wypatrzyć i zdo-
być. Nie wiadomo, kiedy coś się poja-
wi. To jak z naszą wieżą do cromwella. 
Szukałem jej parę lat a dziwnym trafem 
znalazłem dopiero teraz. Decyzję o za-
kupie trzeba było podąć błyskawicznie. 
Tak już jest, że kiedy mamy okazję coś 
zdobyć, trzeba działać szybko. Zanim 
pojawiający się na rynku sprzęt trafi do 
huty. Tu nie ma wybrzydzania. 

W takim razie wymieńmy kilka 
sztuk, które znajdują się w państwa 
posiadaniu

- Działo half – track SU – 57, taki 
sam jak ten, który niedawno poddaliśmy 
renowacji dla Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu. Dalej, amerykański koło-
wy transporter opancerzony scout car 
M3A1, który też nie jest współczesnym 
importem z zagranicy, lecz znajduje się 
w Polsce od 1945 r. i był na wyposaże-
niu polskiej armii. Tych pojazdów było w 
naszym kraju zaledwie sześć. 

Czyli to już perła w państwa ko-
lekcji? 

- Zdecydowanie tak. Podobnie jest 
zresztą z half – trackiem  SU – 57. W 
Polsce są tylko cztery. Dwa z nich są 
własnością naszej firmy. 

Pana pojazdy nie stoją bezczyn-
nie. Biorą udział w zlotach pojazdów 
wojskowych. W marcu tego roku, 
pana half-track brał udział w insce-
nizacji zdobywania Kołobrzegu. 
Należy pan do którejś z grup rekon-
strukcji historycznych? 

- Formalnie nie. Jestem za to człon-
kiem Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. 

Jak przebiegała państwa praca 
nad half – trackiem z Kołobrzegu? 

- Pojazd kołobrzeski w większości 
był kompletny. Brakowało podstawy pod 
armatę, ale za to cały układ napędowy 
i jezdny był kompletny. Wprawdzie w 
fatalnym stanie, ale do odtworze-
nia. Pracowaliśmy nad nim pół roku. 
Skończylibyśmy go szybciej gdyby nie 
choroba brata. Kiedy brakowało nam 
pewnych elementów, wspomagaliśmy 
się oryginalnymi częściami z naszego 
magazynu. Udało się nam w ten sposób 
zastąpić np. uszkodzoną chłodnicę. 
Tylko w ostateczności odtwarzaliśmy 
brakujące elementy. Tak było np. z 
fragmentem podłogi, czy skrzynkami 
amunicyjnymi. Oryginalny jest jednak 
cały układ napędowy, blachy. Bez trudu 
udało się uruchomić silnik. 

W renowacji pomagał państwu 
jeden z jej sponsorów, firma Troton 
z Ząbrowa. Zaoferowała swoje mate-
riały do konserwacji half – tracka. Jak 
układała się państwa współpraca? 

- Nie było najmniejszych proble-
mów. W ciągu dwóch czy trzech dni od 
naszego telefonu z informacją, jakich 
materiałów potrzebujemy, towar dosko-
nałej jakości mieliśmy już u siebie. 

W imieniu redakcji życzymy więc 
Panu i firmie, cennych zdobyczy i 
nowych wyzwań. Dziękujemy za roz-
mowę. 

Rozmawiała Iwona Kalinowska

Firma Handmet Military z 
Gostynia w listopadzie 2008 r. 
rozpoczęła remont lekkiego dzia-
ła samobieżnego SU – 57 (T-48) 
half – track, eksponatu Muzeum 
Oręża Polskiego w Kołobrzegu. 
W Gostyniu pojazd rozebrano 
na części pierwsze i poddano 
kompleksowej renowacji. Dzięki 
zabiegom gostyńskiej firmy, w 
czerwcu tego roku half – track 
powrócił do muzeum. Jest pierw-
szym, ponownie uruchomionym 
pojazdem militarnym z kołobrze-
skiej, bogatej kolekcji. W ramach 
Honorowej Adopcji Zabytków, 
renowację half – tracka wsparły: 
spółka Troton z Ząbrowa i firma 
Stoltur z Niechorza. 

Half – track SU – 57 (T-48) to 
półgąsienicowy transporter opan-
cerzony produkcji amerykańskiej 
z armatą przeciwpancerną 57 mi-
limetrów. W ramach Lend Lease, 
w 1943 r. Amerykanie wysłali half 
– tracki do Wielkiej Brytanii. Stąd 
650 sztuk przekazano Związkowi 
Radzieckiemu. 15 z nich trafiło do 
armii polskiej. 
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NOWOŚĆ
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Kabina lakiernicza, to nieodzowny 
element wyposażenia każdej szanują-
cej się lakierni. To tam wykonywane 
są naprawy, decydujące o jakości prze-
prowadzonej renowacji. Kabina będąca 
swoistym terytorium lakiernika profe-
sjonalisty, musi spełniać odpowiednie 
standardy. Jest to szczególnie istotne 
w dobie wszechobecnych lakierów wod-
nych. Dyrektywa LZO pociągnęła za sobą 
nie tylko zmiany proekologiczne, ale co 
za tym idzie, zmiany technologii lakie-
rowania i przygotowania powierzchni. 
Na dzisiaj jest to proces wymagający 
większej dokładności na poszczególnych 
etapach pracy lakiernika. 

Chcąc sprostać rosnącym wymaga-
niom klientów oraz uchronić się przed 
przykrymi i kosztownymi skutkami 
reklamacji, nie wystarczy jedynie prze-
szkolić personel czy kupić odpowiedni 
materiał lakierniczy. Całości dopełnia 
m.in. odpowiednie narzędzie i miejsce 
pracy. Dopełnieniem tym jest niewątpli-
wie komora do lakierowania.

Na naszym krajowym rynku jest z 
czego wybierać. Gama oferowanych 
produktów oraz firm modernizujących 
starsze pomieszczenia na potrzeby la-
kierni, jest dość szeroka. Postanowiłem 
wybrać niektóre z nich, aby przybliżyć 
aktualne trendy w ofercie handlowej. 

EUROKABINA

Kabiny, którymi dysponuje ta znana 
na rynku polskim firma, to chińskiej pro-
dukcji BTD-Cartools. Projekt kabin cha-

rakteryzuje się szczególnym naciskiem 
na ochronę środowiska, ekonomike i 
zdrowe warunki pracy. Przystosowane 
są do aplikacji lakierów wodnych, które 
obecnie wypierają dotychczas używane 
lakiery chemiczne, nie tylko z powodu 
zalet ekologicznych, ale również coraz 
wyższej ich jakości. Palniki wykorzysty-
wane w tych kabinach, to włoskiej, marki 
Riello (www.new.rielloburners.com) i 
Baltur (www.baltur.it). Są to znane firmy, 
produkujące palniki od kilkudziesięciu 
lat (pierwszy palnik olejowy Riello został 
wyprodukowany już w 1923 roku). 

Obieg powietrza w kabinie zapewnia 
system wentylatorów i dysz nadmucho-
wych. Kontrola nadmuchu i temperatury 
powietrza przebiega automatycznie i 
można ją w wygodny sposób dostoso-
wać do potrzeb malowania. Wszelkie 
zanieczyszczenia powietrza w kabinie 
są wyłapywane przez filtry z włókna 
szklanego, zapewniające dobry  stopień 
przefiltrowania powietrza. Filtry są 
umieszczone u góry, jak i pod kratą pod-
łogową kabiny. Ściany kabiny wypełnione 
są wełną mineralną, która charakteryzu-
je się niskim współczynnikiem przewod-
ności cieplnej i wysoką dzwiękoszczel-
nością. Oświetlenie w kabinie składa się 

szeregu lamp, umieszczonych na suficie 
i po bokach kabiny. Jest ich odpowiednio, 
(w zależności od modelu): 24 lub 32 
u góry i 16 po bokach, co gwarantuje  
komfortową pracę w kabinie. Wszelkie 
informacje dotyczące ustawień trybu 
pracy kabiny, kontroli oświetlenia, pracy 
palnika, temperatury powietrza, można 
znaleźć na skrzynce kontrolnej. 

W razie ewentualnej awarii, jesteśmy 
o niej informowani świecącą się lampką 
kontrolną, jak i sygnałem dzwiękowym. 
Firma Eurokabina oferuje dwuletnią 
gwarancję na swoje produkty. Uszko-
dzenia  wynikłe nie z winy klienta, ser-
wis gwarantuje niezwłocznie usunąć i 
pokrywając ewentualne koszty w ciągu 
48 godzin. W przypadku braku części 
zamiennych i konieczności ich importu 
drogą lotniczą, usterka ma być usunięta 
w ciągu 14 dni. Kabiny zamawia się w 
różnych wymiarach, w zależności od 
potrzeb klienta. Sprowadzenie kabiny 
trwa do 6-ciu tygodni, z przedpłatą 30% 
wartości kabiny i wpłatą reszty przy do-
stawie. W razie potrzeby, zamówienia są 
finansowane przez banki jako leasing lub 
w formie gotówkowej. 

Kabiny lakiernicze
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Firma nie zajmuje się modernizacją 

dotychczasowych pomieszczeń lakier-
niczych.

ECO-SAN

Jedną z ważniejszych cech kabin la-
kierniczych marki LAGOS jest to, że każda 
z nich jest dostosowana do konkretnych 
warunków lokalizacyjnych u klienta. To 
ważne, gdyż często posadowienie kabiny 
lakierniczej prowadzi do dużych przeró-
bek konstrukcyjnych warsztatów. 

Firma wprowadziła w tym roku na 
rynek polski urządzenie o nazwie PAINT 
TROTER. Jest to, mobilne stanowisko 
lakiernicze z możliwością suszenia. 
Uczestnicy zeszłorocznych targów we 
Frankfurcie mieli okazje obejrzeć pro-
totyp tego urządzenia. Firma ECO-SAN 
oprócz kabin lakierniczych służących do 
lakierowania samochodów, oferuje kabi-
ny przemysłowe. Wszędzie tam, gdzie 
odbywa sie proces lakierowania, Eco-
San stara się oferować swoje produkty.

Kaczyński Service (SKY Line)

Podstawową nowością w ofercie tej 
firmy jest najnowszy system sterowania 
do kabin lakierniczych Inverter Soft 
Touch. System pozwala na płynną regu-
lację wydajności przepływu powietrza w 
kabinie. Niezależnie od operatora, auto-
matycznie reguluje nadciśnienie w kabi-
nie. Regulacja ta odbywa się nie poprzez 
żaluzję regulacyjną, lecz za pomocą do-
pasowania (na bieżąco) mocy agragatu 
wyciągowego do aktualnych potrzeb. 
Rozwiązanie to nie pomniejsza wydaj-
ności przepływu w kabinie, nie zwiększa 
oporów przepływu. Jest bardziej ekono-
miczne z punktu widzenia zużycia ener-
gii elektrycznej. Dodatkowym plusem 
systemu jest funkcja optymalizacji pracy 
palnika. Funkcja ta powoduje ogranicze-
nie przepływu w kabinie, w początkowej 
fazie rozruchu, w celu szybszego roz-
grzania kabiny i podniesienie siły wenty-
lacji. Inną formą tej funkcji jest badanie 
przez system temperatury, powietrza, 
zarówno w kabinie, jak i w agregacie 
grzewczym oraz odpowiednie do tego 
zarządzanie pracą palnika.  W ten spo-
sób oszczędzam czas, paliwo i energię 
elektryczną. Estetycznym atutem syste-
mu jest kompaktowy panel operatorski, 
wbudowany w ścianę kabiny, z przyciska-
mi sensorowymi oraz z dużym wyświe-
tlaczem. Informujące w języku polskim 
o aktualnej fazie pracy, temperaturze w 
kabinie oraz temperaturze ustawionej, 
pozostałym czasie suszenia lub prze-
wietrzania. Jest też sygnalizacja zużycia 
filtrów w kabinie. Opcjonalnie dostępna 
jest funkcja Flash off, czyli zaprogramo-
wana funkacja szybkiego podsuszania 
kolejnych, kładzionych warstw lakieru. 
System produkcji Kaczyński Service, 
może być stosowany zarówno do kabin 
z palnikiem olejowym, jak i w kabinach z 
otwartą komorą spalania.

Ciekawą, choć już nie najnowszą 
innowacją, jest system odzysku ciepła 
w kabinie za pomocą rekuperatora. Re-
kuperator montowany między kanałem 
czerpni a wyrzutnią kabiny lakierniczej, 
pozwala odzyskać ciepło z powietrza 

wyrzucanego wyrzutnią kabiny i za jago 
pomocą, wstępnie ogrzać powietrze za-
sysane przez czerpnię kabiny. Firma sto-
suje wysokiej klasy szwedzkie wymienni-
ki, o sprawnościach od 51% do 63%.

Jedynym problemem jaki możemy 
obecnie napotkać przy zakupie, jest 
wysoka cena obcych walut. Jednak z 
drugiej strony, pogorszenie koniunktury 
pozwala na większą możliwość negocja-
cji ceny. Teraz bowiem firmom jeszcze 
bardziej zależy na sprzedaży swoich 
produktów. Dodatkowo, warto poroz-
mawiać ze swoim głównym dostawcą 
materiałów lakierniczych, na temat 
doposażenia lakierni, w zamian za zakup 
na określonych warunkach wybranych 
produktów. Podczas wstępnej analizy 
kosztów zakupu, warto mieć na uwa-
dze, że na cenę kabiny lakierniczej mają 
wpływ różne czynniki, m.in. :

- gabaryty ( długość, szerokość, 
  wysokość)
- przepływ powietrza (ilość m3/h)
- oświetlenie (ile i jakie oraz moc)
- agregaty wyciągowe (ile i jakie)
- oczyszczalniki (ile i jakie)
- rekuperatory  ( ile i jakie)
- przewody wentylacyjne i spalinowe 
  (ile i jakie)
- rodzaj sterowania
- czynnik grzewczy
- rodzaj podłogi
- uwarunkowania lokalizacyjne
- koszt transportu i montażu
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Wydarzenia takie jak targi mo-
toryzacyjne, pełnią głównie rolę 
platformy służącej do prezentacji 
towarów i usług wyjątkowo szero-
kiemu gronu klientów z kraju i ze 
świata. Obecnie tego typu imprezy 
oferują zwiedzającym o wiele więcej 
niż tylko ekspozycje produktów.

Na zbliżających się Międzynaro-
dowych Targach Motoryzacyjnych i 
Międzynarodowych Targach Technik 

Motoryzacyjnych AUTOSALON / 
AUTOSERWIS 2009, które odbędą 
się 9-11 października w Katowicach, 
ponownie pojawi się stoisko Żywego 
Warsztatu. Tym razem patronat me-
dialny nad tym projektem obejmie re-
dakcja LAKIERNIKA. Na powierzchni 
120m2 przez cały czas trwania targów, 
na żywo prezentowane będą procesy 
związane z naprawą, jakiej dokonuje się 
w nowoczesnych warsztatach blachar-
sko-lakierniczych. W większości poka-

zów każdy zwiedzający będzie mógł 
wziąć czynny udział i za darmo zdobyć 
wiadomości dotyczące zastosowanych 
rozwiązań technicznych.  Obecność w 
Żywym Warsztacie będzie również nie-
powtarzalną okazją do rozmowy z wy-
bitnymi specjalistami, w tym z gościem 
z Niemiec, Andreasem Scheckiem, wła-
ścicielem firmy EZ-DENT czy Bogusła-
wem Raatzem, właścicielem firmy HER-
KULES, autorem książki „Blacharstwo i 
naprawy powypadkowe samochodów”. 

Żywy Warsztat 
znów przyciągnie tłumy

Na ostatnich Targach Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu Żywy Warsztat cieszył się dużym 
zainteresowaniem
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W Żywym Warsztacie na Targach w Katowicach będzie można wypróbować 
zgrzewarkę GYSPOT INVERTER BP.LX firmy GYS.

Spawarka DUOGYS Auto.

W przedsięwzięciu udział wezmą takie 
firmy jak: TROTON (lakiery, podkłady, 
szpachlówki), HERKULES (komplek-
sowe wyposażenie warsztatów blachar-
sko-lakierniczych) czy LAUNCH POL-
SKA (technologie komputerowe oraz 
nowoczesne rozwiązania elektroniczne 
do urządzeń diagnostycznych).

W Żywym Warsztacie zaprezento-
wany zostanie proces panelowej na-
prawy karoserii, z wykorzystaniem naj-
nowszego spottera EZSPOT 3500A, 
którego premiera nastąpi właśnie na 
katowickich targach. Ta powszechnie 
stosowana na zachodzie metoda, ze 
względu na swoją skuteczność, szyb-
kość i niską inwazyjność, również w 
Polsce cieszy się już dużym uznaniem 
wielu właścicieli serwisów blacharsko-
lakierniczych oraz ich klientów.

Naprawa przy użyciu tej technologii 
następuje bez demontażu uszkodzonych 
elementów, a polega na przygrzewaniu 
elektrody do karoserii i wyciągnięciu 
wgniecenia np. za pomocą młota bez-
władnościowego. Urządzenie można 
dodatkowo wyposażyć w bardziej za-
awansowane elementy zestawu EZ-Dent 
System. Niemiecki producent oferuje 
m.in. EASY PULLER, który przeznaczony 
jest do precyzyjnych napraw i procesów, 
takich jak prace wykończeniowe. Innym 
dodatkowym elementem wyposażenia 
jest STRONG PULLER, umożliwiający 
usuwanie dużych wgnieceń czy naprawę 
tak odpornych elementów karoserii jak 
próg. Szeroki zakres regulowanego na-
tężenia prądu spottera EZSPOT 3500A, 
pozwala na skuteczne uniknięcie niepo-
żądanego przegrzania blachy. Ponadto 
do urządzenia dołączona jest elektroda 
miedziana, przeznaczona do punktowego 

wciągnięcia nadmiaru 
blachy oraz elek-
troda węglowa 
umożliwiająca jej 
obkurczanie na 
większych po-
wierzchniach, bez 
degradacji właści-
wości wytrzymało-
ściowych materia-
łu. Rozwiązanie to 
w pełni zastępuje 
tradycyjne bańko-
wanie przy użyciu 
palnika. Firma 
HERKULES za-
prezentuje rów-
nież najnowszy 
model spawarki 
o nazwie TRI-
MIG 205-4S. 
U r z ą d z e n i e 
wyprodukowane 
przez francuską 
firmę GYS prze-
znaczone jest do 
spawania stali, 

stali nierdzewnej, aluminium oraz lutospa-
wania wysokoodpornych stali za pomocą 
drutu CuSi i CuAl. Dodatkowo spawarka 
wyposażona jest w system automatycznie 
dostosowujący prędkość podawania drutu 
spawalniczego, co znacznie ułatwia pracę 
użytkownikowi. W Żywym Warsztacie 
będzie można wypróbować również urzą-
dzenie DUOGYS Auto. Ten model spa-
warki posiada dwie niezależne rolki oraz 
uchwyty spawalnicze, pozwalające na 
jednoczesne korzystanie z dwóch rodza-
jów drutu, również o różnych średnicach, 
co znacznie przyśpiesza pracę. DUOGYS 
Auto umożliwia też podłączenie dwóch ro-
dzajów gazów spawalniczych, eliminując 
potrzebę uciążliwych zmian butli. Kolejną 
zaletą jest możliwość podłączenia uchwy-
tu pistoletowego, z małymi rolkami (fi-
100mm) drutu stalowego, nierdzewnego 
lub aluminiowego. Dodatkowym atutem 
DUOGYS Auto jest zastosowanie syste-
mu automatycznie regulującego prędkość 
podawania drutu. Spawarka dostarczana 
jest z 3 uchwytami: jeden uchwyt pistole-
towy (do drutu aluminiowego typu: AlSi15, 
AlSi12) lub stali nierdzewnej oraz dwa 
uchwyty do spawania stali, stali nierdzew-
nej, za pomocą drutów CuSi3 lub CuAl. 
Zarówno DUOGYS Auto jak i TRIMIG 205-
4S umożliwiają spawanie metodą MIG, 
czyli w osłonie gazu obojętnego takiego 
jak np. argon, co znajduje zastosowanie 
przy tzw. lutowaniu twardym. Podstawo-
wą zaletą tej metody jest stosunkowo 
niska temperatura spawania, co stanowi 
niezbędny warunek podczas naprawy 
blach karoseryjnych o wysokiej wytrzy-
małości, takich jak HSS (High Strenght 
Steel), UHSS (Ultra High Strenght Steel) 
czy BORON. Coraz częściej stosowane 
przez producentów samochodów nowe 
gatunki stali, nie są bowiem odporne na 
działanie temperatur powyżej 1000 °C, a 
każde przekroczenie tego pułapu np. w 
procesie naprawy blacharskiej, wiąże się 
z nieodwracalnymi stratami parametrów 
wytrzymałościowych uzyskanych w sta-
rannym procesie produkcji. 

Ponadto, na zwiedzających czekać 
będzie najnowocześniejsza zgrzewar-
ka GYSPOT BP.LX, której maksymal-
ne natężenie prądu wynosi 13 000 A, 
a siła nacisku na elektrodach sięga aż 
550daN! Urządzenie wyprodukowane 
przez firmę GYS umożliwia łączenie 
wysokoodpornych gatunków stali 
(również kilku jednocześnie) takich jak 
HSS, UHSS czy BORON, których czę-
stotliwość zastosowania w konstrukcji 
karoserii samochodowej na przestrzeni 
czterech ostatnich lat wzrosła z 28% 
do 65%. Zgrzewarka GYSPOT BP.LX 
wyposażona jest w system automa-
tycznego doboru parametrów zgrze-
wania (czas, natężenie prądu, nacisk). 
Sterowanie urządzeniem odbywa się 
za pośrednictwem intuicyjnego menu, 
widocznego na bardzo czytelnym cie-
kłokrystalicznym wyświetlaczu. Dodat-
kowo dzięki wbudowanemu uchwytowi 
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możliwe jest zgrzewanie typu mono-
point i liniowe (zastępujące spawanie 
laserowe).  Tzw. pistolet pozwala rów-
nież na wypełnianie tych samych za-
dań, co spotter blacharski.  Wszystkie 
wykonane operacje zapisywane są w 
postaci raportu na dołączonej do urzą-
dzenia karcie SD. Na nośniku pamięci 
można też zachowywać parametry 
zgrzewania, charakterystyczne dla da-
nego modelu pojazdu lub konkretnego 
elementu karoserii. Urządzenie jest 
chłodzone cieczą oraz powietrzem. Ta-

kie rozwiązanie zapewnia identycz-
ną, wysoką jakość wykonywanych 
zgrzewów przez cały czas pracy. 

Z kolei firma LAUNCH zapre-
zentuje urządzenie do pomiaru i 
kontroli geometrii ustawienia kół 
KWA-300 3D.  To zaawansowane 
technologicznie urządzenie, umoż-
liwia wykonanie pełnego pomiaru 
w czasie zaledwie kilku minut. Przy 
wykonywanym pomiarze z użyciem 
tego typu przyrządu, nie ma potrze-

by unoszenia osi pojazdu oraz wyko-
nywania kompensacji bicia obręczy. 
Dzięki zastosowaniu tzw. pasywnych 
głowic pomiarowych, zakładanych na 
koła, nie ma potrzeby ich kalibracji. 

Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia Żywego Warsztatu na  Między-
narodowych Targach Technik Motory-
zacyjnych AUTOSERWIS 2009, które 
odbędą się już 9-11 w Katowicach!

Wred

Spawarka TRIMIG 205-4s.

Firma LAUNCH zaprezentuje urządzenie do pomiaru i kontroli geometrii 
ustawienia kół KWA-300 3D



st
r.4

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.41

Podobnie jak w roku ubiegłym na targach AUTOSALON & AUTOSERWIS jedna z głównych atrakcji będzie 
„ŻYWY WARSZTAT” zorganizowany przez bydgoską firmę HERKULES. Uczestnikami ŻYWEGO WARSZTATU 
będą między innymi firmy: HERKULES, TROTON i LAUNCH POLSKA. 

Stoisko ŻW to prezentacja nowoczesnych technologii napraw oraz serwisowania pojazdów z na-
ciskiem na współczesne technologie napraw karoserii samochodowych na powierzchni ponad 120m 
kwadratowych. Stoisko obsługiwane będzie przez 10 profesjonalnych techników z branży serwisowania 
i naprawy samochodów reprezentujących działy:

- blacharstwo,
- lakiernictwo,
- diagnostyka,
- mechanika,
- pozostałe narzędzia i wyposażenie serwisów.

Poza pokazami napraw „na żywo” zwiedzający będą mogli samodzielnie spróbować zastosowania 
nowoczesnych urządzeń oraz technologii na specjalnie przygotowanych  do tego celu stanowiskach 
treningowych. Równolegle odbywać się będą projekcje filmów oraz prelekcje na tematy związane z 
aktualną sytuacją na rynku napraw i serwisowania samochodów. 

Wybrana oferta ŻW:
- naprawy panelowe karoserii,
- zgrzewanie elementów karoserii,
- lutospawanie,
- spawanie aluminium,
- cięcie plazmą,
- naprawy lakiernicze,
- technologie przygotowanie powierzchni,
- zastosowanie nowoczesnych materiałów lakierniczych,
- lakierowanie karoserii,
- podnośniki,
- analizatory,
- diagnostyka,
i wiele innych.

W kontekście propagowania informacji 
na temat najnowocześniejszych technologii, 
nie bez znaczenia pozostają fachowe publi-
kacje, ale kontakt z technologią na żywo jest 
najbardziej skuteczną metodą prezentacji 
zdobyczy techniki. Niestety zauważalny jest 
spadek uczestnictwa w imprezach targo-
wych, ale nie dotyczy to wyłącznie Polski. 
Częściej potencjalni odbiorcy technologii 
korzystają dzisiaj z informacji znajdowanych 
w Internecie. Pomimo mnogości informacji 
tam zawartych, które wielokroć nie podle-
gają żadnej selekcji, prasa branżowa oraz 
żywy kontakt ciągle są obiektami zaintere-
sowania osób podążających za osiągnięciami 
współczesnej techniki Taka postawa zwiększa 
właścicielom warsztatów blacharskich czy 
lakierniczych, szanse na pozyskanie nowych 
klientów i utrzymanie starych. Wzrastająca 
świadomość wśród odbiorców usług spra-
wia, że właściciele warsztatów nie mogą 
pozostać obojętni na najnowocześniejsze 
technologie z zakresu napraw karoserii. W 
oczach klienta można wiele zyskać, gdy 
upewni się on, że w danej firmie korzysta 
się z nowych metod, które zwykle są duże 
szybsze i mniej inwazyjne niż te, uznawane 
powszechnie za tradycyjne.

„ŻYWY WARSZTAT”
AUTOSALON & AUTOSERWIS 2009

9-11 października

Patronat medialny:



st
r.4

2
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.43

Co pewien czas pojawiają się nowe technologie produkcji, 
a co za tym idzie i serwisowania samochodów. W środowisku 
„warsztatowców„ omawia się wtedy tematy związane z za-
istniałymi zmianami. Na początku lat osiemdziesiątych oraz 
w latach dziewięćdziesiątych, takim „tematem dyżurnym” 
fachowców z branży blacharskiej były ramy naprawcze i sys-
temy pomiarowe do karoserii. Obecnie, stopień wyposażenia 
warsztatów orazznajomości zagadnień związanych z tymi urzą-
dzeniami, jest w zasadzie wystarczająca i temat ten nie budzi 
już takich emocji. Dziś takim tematem dla branży blacharskiej 
jest lutospawanie, praca spotterami i narzędziami do napraw 
panelowych karoserii. 

 
Co to jest lutospawarka?
Jest to stosunkowo nowa nazwa urządzeń stosowanych 

między innymi w branży motoryzacyjnej. Pod tą tajemniczo 
brzmiącą nazwą, kryje się zwykle półautomat spawalniczy 
MIG/MAG o specjalnych parametrach pracy oraz konstrukcji. 
Podczas spawania tradycyjnego urządzeniem typu MAG blach 
stalowych drutem stalowym, występują temperatury rzędu 

1500°C.  Tak wysoka temperatura 
pracy powoduje najczęściej prze-
grzanie nowoczesnych blach karo-
seryjnych, które tracą bezpowrotnie 
swoje własności mechaniczne. Tak 
wykonane połączenie, nie spełnia 
parametrów wytrzymałościowych, a 
poza tym, jest trudne do wykonania. 
Bezpowrotnie niszczona jest również 
powłoka galwaniczna (cynk), którą 
pokrywane są elementy stalowe 
karoserii. 

Przy zastosowaniu tej technologii łączenia elementów 
stalowych, dochodzi do nadtopienia ich oraz dodania spoiwa 
w postaci drutu spawalniczego. W przypadku zastosowania 
technologii lutowania elementów stalowych, praktycznie nie 
uszkadza się łączonych elementów, a jedynie dodaje w miejscu 
połączenia lutowia, w postaci stopu miedziowo-krzemowego 
(CuSi3) lub miedziowo-aluminiowego (CuAl8).

LUTOSPAWARKI I SPOTTERY 
- temat na czasie

Lutospawarka to półautomat spawalniczy specjalnych parametrach 

i konstrukcji

Lutospawana spoina 
otworowa ze stali 
DP800 wraz z punk-
tami maksymalnej i 
minimalnej twardości. 
Na powiększeniu 
widoczne prawie 
nieuszkodzone 
krawędzie łączonych 
elementów. (Politech-
nika Wrocławska)
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Zastosowanie technologii lutowania twardego w procesie 

naprawy karoserii samochodowych, ma wiele zalet:
- nie przegrzewa blachy,
- nie uszkadza powłoki galwanicznej,
- daje się łatwo obrabiać,
- połączenie jest odporne na korozję,
- łatwo uzyskać połączenie wodoszczelne

Wykonanie prawidłowego połączenia lutowanego techno-
logią MIG, wymaga nowego podejścia do prac spawalniczych. 
Podczas lutowania stosuje się niewielkie wartości prądu (zwy-
kle od 10 -15A), a posuw uchwytu spawalniczego musi być 
znacznie szybszy niż przy spawaniu tradycyjnym. Tak, aby nie 
spowodować przegrzania i nadtopienia krawędzi łączonych 
elementów. Lutować należy na elementy odpowiedni przygo-
towane. Najlepiej zastosować tzw. falcarkę, czyli zaginarkę do 
krawędzi.

Lutowanie może w pełni zastąpić inne rodzaje połączeń, 
takich jak: spawanie drutem stalowym czy też zgrzewanie. 
Wytrzymałość takich połączeń, estetyka i łatwość wykonania, 
są na bardzo wysokim poziomie. Wiele połączeń w nowocze-
snych karoseriach jest wykonywane tą techniką już w procesie 
produkcji samochodu. Zastosowanie lutowania twardego, 
spowodowane jest miedzy innymi, rewolucyjnymi zmianami 
w konstrukcji karoserii. Dotyczy to głównie zastosowania 
wysokogatunkowych blach stalowych o znacznie zmniejszo-
nej grubości. Podatność na topienie oraz wichrowanie przy 
nadmiernym ich podgrzewaniu, zmusiły producentów samo-
chodów do szukania innych technologii łączenia elementów. 

Poza lutowaniem twardym, znacznie wzrosła liczba punktów 
łączonych poprzez spawanie laserowe, ale ta technologia na 
razie nie jest dostępna w warsztatach naprawczych.

 Co to jest spotter?
To kolejne urządzenie, które dynamicznie wkroczyło w rze-

czywistość współczesnego warsztatu blacharsko-lakierniczego. 
Pod tą obcojęzycznie brzmiącą nazwą (spot ang. oznacza  w 
języku polskim: punkt), kryję się wielofunkcyjne urządzenie do 
napraw panelowych karoserii, będące rodzajem zgrzewarki. 

 

W Polsce przyjęło się nazywać spotterami urządzenia do 
usuwania wgnieceń w karoserii samochodowej, metodą przy-
grzewania końcówki młotka bezwładnościowego. Urządzenia 
te zwykle wyposażone są w dodatkowo w końcówki i elektro-
dy, znacznie rozszerzające ich podstawowe możliwości. Dodat-
kowe funkcje spotykane na wyposażeniu spotterów to:

- przygrzewanie bolców gwintowanych różnej długości 
  i średnicy,
- przygrzewanie bolców do mocowania listew ozdobnych,
- stosowanie elektrody węglowej do obkurczania,
- stosowanie elektrody miedzianej do obkurczania 
   punktowego,
- stosowanie elektrody do przygrzewania bitów,
- i wiele innych.

Jako dodatkowe wyposa-
żenie spotterów blacharskich, 
można zastosować uniwer-
salną wyciągarkę punktową 
zwaną EASY PULLEREM. 
Zastosowanie tego przyrządu 
jest wręcz niezbędne podczas 
usuwania wgnieceń powsta-
łych na dużych elastycznych 
płaszczyznach, gdzie zasto-
sowanie młotka bezwład-
nościowego nie zawsze jest 
skuteczne, a nawet grozi 
uszkodzeniem elementu. 

Doskonale sprawdza się przy usuwaniu punktowych 
wgnieceń na dachach czy też drzwiach. Dodatkową zaletą jest 
możliwość zastosowania go do prac, związanych z technologią 
klejowego usuwania małych wgnieceń, bez ponownego lakie-
rowania elementu. Należy jedynie zastosować odpowiednią 
końcówkę, stanowiąca uchwyt do końcówki klejonej w miejscu 
uszkodzenia. Spottery z powodzeniem mogą być stosowane 
jako urządzenia współpracujące z przyrządami do usuwania 
bardziej rozległych uszkodzeń poszycia karoserii, czyli STRONG 
PULLERAMI. 

Przykładowe połączenia lutowne w karoserii samochodowej

- przykłady właściwie i niewłaściwie wykonanych połączeń. (GYS)

Połączenia lutowne w karoserii samochodowej wykonane 

technologią MIG

EZSPOT 3500A – spotter z nowej serii urządzeń 

firmy EZ-DENT SYSTEM

EASY PULLER – wyposażenie 

dodatkowe spotterów blacharskich
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W tym przypadku spotter spełnia role zgrzewarki umoż-
liwiającej przygrzewanie tzw. bitów w miejscu uszkodzenia 
karoserii. Seria przygrzanych bitów służy jako uchwyt do wy-
ciągania przy pomocy Strong Pullera.

O różnorodnych zastosowania spotterów blacharskich 
można by pisać bardzo długo. Najlepiej przekonać się samemu 
o różnorodnych zastosowaniach tych urządzeń. Na większo-
ści targów branżowych (Poznań, Katowice) można zobaczyć 
oraz samemu spróbować, jak działa spotter blacharski i inne 
narzędzia do napraw panelowych karoserii. Warto również 
skorzystać ze szkoleń organizowanych przez różne polskie fir-
my, zajmujące się wyposażaniem serwisów blacharskich. Jedno 
jest pewne: inwestycja w nowoczesne technologie zwraca się 
niezwykle szybko. Powoduje wzrost wydajności oraz podnosi 
kulturę techniczną i prestiż warsztatu.

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl

STRONG PULLER 

– wyposażenie dodatkowe 

spotterów blacharskich

STRONG PULLER – technologia wyciągania wgnieceń na znacznych płaszczyznach poszycia karoserii
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Ponad 22 tysiące fachowców z branży motoryzacyjnej oraz mi-
łośników samochodów, skorzystało z zaproszenia do odwiedzenia 
TARGÓW TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ i POZNAŃSKICH SPOTKAŃ 
MOTORYZACYJNYCH 2009. 

Serwis, diagnostyka, części i akcesoria - tak hasłowo można 
przedstawić tematykę TARGÓW TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ, 
które zgromadziły 350 firm z 11 państw. Wystawcy przedstawili 
kompleksowe wyposażenie warsztatów samochodowych, stacji 
diagnostycznych i myjni, części i podzespoły, elektrotechnikę mo-
toryzacyjną, urządzenia alarmowe i blokady, materiały eksploata-
cyjne, akcesoria samochodowe, środki do konserwacji i pielęgnacji 
pojazdów, a także ofertę dla entuzjastów tuningu. 

W ramach TTM 2009 wystawcy zgłosili prezentację ponad 
130 nowych produktów, a odwiedzający targi fachowcy mogli 
zapoznać się z bardzo szeroką gamą nowości. Były m.in. liczne 
narzędzia i urządzenia wykorzystywane w warsztatach samocho-
dowych i wulkanizacyjnych, mobilny zestaw urządzeń napraw-
czych, kompletne linie diagnostyczne, jak i pojedyncze urządzenia 
kontrolne, pomiarowe i testowe, części i podzespoły samochodo-
we, zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, akcesoria oraz środki i 
urządzenia czyszczące i konserwujące.

Uzupełnieniem ekspozycji wystawców był szereg „eventów”, 
m.in. działający na żywo, wyposażony w najnowsze urządzenia 
warsztat samochodowy, ekspozycja specjalna „Wzorcowa szkoła” 
oraz konferencje - „Badania techniczne w Stacjach Kontroli Pojaz-
dów” i „Forum Warsztatowe”.  Jedną z największych atrakcji dla 
zwiedzających były pokazy zastosowania najnowocześniejszych 
technologii naprawczych, przeprowadzane na żywo przez niektó-
rych wystawców. Przykładowo firma PROWEST przeprowadzała 
pokazy narzędzi do przygotowania powierzchni do lakierowania. 
Firma HERKULES demonstrowała najnowsze osiągnięcia w dzie-
dzinie małoinwazyjnych napraw panelowych karoserii. Firma PA-
LINAL lakierowała elementy karoserii na żywo, z wykorzystaniem 
strefy przygotowawczej firmy ASTHERM.

A do tego POZNAŃSKIE SPOTKANIA MOTORYZACYJNE, czyli 
największa w kraju wystawa samochodów. Na zwiedzających 
czekała szeroka gama aut rodzinnych, luksusowych limuzyn i 
sportowych coupe, pojazdów terenowych i użytkowych oraz 

samochodów kolekcjonerskich i koncepcyjnych. „Pod jednym da-
chem” zgromadzone zostały najnowsze modele niemal 30 marek, 
a wśród prezentowanych modeli były nowości niedostępne jesz-
cze w salonach, ale już pokazywane poznańskiej publiczności.

Targi po raz kolejny były miejscem DesignForum. Gościem 
specjalnym wydarzenia był Janusz Kaniewski, polski projektant 
związany m.in. ze stu-
diem Pininfarina, który 
poprowadził warsztaty dla 
młodych adeptów stylizacji 
samochodów. 

Na terenie MTP spo-
tkali się także entuzjaści sa-
mochodów tuningowych. 
W Inauguracji Sezonu 
Tuningowego udział wzięły 
zarówno kluby skupiające 
posiadaczy aut danych ma-
rek, jak i indywidualni wła-
ściciele mniej lub bardziej 
podrasowanych pojazdów. 

Wred
(źródło TP oraz red.)
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Niedawno ukazała się nowa książka 
poświęcona blacharstwu samochodowemu 
oraz technologiom naprawczo-pomiaro-
wym karoserii. Jest ona kolejnym, znacz-
nie rozszerzonym wydaniem poprzedniej 
pozycji „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE 
POMIARÓW I NAPRAW KAROSERII PO-
WYPADKOWYCH”. Z autorem rozmawiał 
Krzysztof Gierszewski naczelny redaktor 
czasopisma „LAKIERNIK”.

Krzysztof Gierszewski: Jaki był bezpo-
średni powód wydania rozszerzonej wersji 
książki, która ukazała się pod nowym 
tytułem: „BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW”?

Bogusław Raatz: Poprzednia książka 
powstawała  na początku obecnej deka-
dy. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zmie-
niło się na prawdę wiele, szczególnie w 
dziedzinie konstrukcji nowoczesnych 
karoserii samochodowych.

KG: Czy to jednak jedyny powód?
BR: Oczywiście, że nie. Kolejnym, 

nawet ważniejszym powodem, są kon-
sekwencje bezpośrednio wynikające z 
faktu radykalnych zmian konstrukcyj-
nych nadwozi. Dotyczy to konieczności 
wprowadzania nowoczesnych technolo-
gii naprawczych. Nie bez znaczenia jest 
również chęć zainteresowania książką 
szerszej grupy potencjalnych odbiorców, 
a w tym szkół. 

KG: Co nowego znalazło się w BLA-
CHARSTWIE I NAPRAWACH POWYPADKO-

WYCH SAMOCHODÓW  w porównaniu do 
pana poprzedniej książki?

BR: Poza tematami szeroko omó-
wionymi, które nie uległy znaczącym 
zmianom, w obecnej książce pojawiły się 
miedzy innymi zagadnienia związane z 
szeroko pojętymi naprawami panelowy-
mi karoserii. Czytelnicy będą mogli zapo-
znać się z technologią, jak i narzędziami 
niezbędnymi do prowadzenia takich 
napraw. Szeroko omówione zostały rów-
nież lutospawanie oraz zgrzewanie no-
woczesnych karoserii samochodowych. 
Są to tematy, które cieszą się rosnącym 
zainteresowaniem zarówno blacharzy, 
kadry kierowniczej, jak i uczniów oraz 
studentów.

KG: Czy pana zdaniem, książka ta 
może być wskazana jako literatura uzu-
pełniająca dla adeptów zawodów z branży 
samochodowej?

BR: Gdy przeanalizuje się aktualnie 
dostępną ofertę literatury fachowej z 
branży blacharskiej na polskim rynku, 
trudno znaleźć opracowanie, które 
zawierałoby omówienie wszystkich 
najważniejszych zagadnień. Dlatego tez 
powstała książka BLACHARSTWIO I NA-
PRAWY POWYPADKOWE SAMOCHODÓW, 
która stanowi zbiór najważniejszych 
informacji o technologii napraw, urzą-
dzeniach oraz porady praktyczne. Ca-
łościowe opracowanie tematyki napraw 
blacharskich, gwarantuje pełną przydat-
ność zarówno dla czytelników, którzy 

są już zawodowo związani z naprawami 
karoserii, jak i uczniów szkół samocho-
dowych oraz studentów. Przeglądają 
niektóre prace dyplomowe z dziedziny 
napraw powypadkowych, można zauwa-
żyć, jak ubogie źródła wykorzystywane 
są do ich opracowywania. Zwykle są to 
prospekty reklamowe oraz zdawkowe 
informacje czy zdjęcia ze stron interne-
towych o ściśle handlowej wymowie. 

KG: Czytelnicy kontaktują się z panem 
zadając  dodatkowe pytania lub prze-
syłając jakieś sugestie co do zawartości 
książki?

BR: Tak. Zdarzają się kontakty indy-
widualne z czytelnikami. W kilku przy-
padkach zaowocowało to dalszą współ-
praca. Mam na myśli np. nawiązanie 
współpracy z Politechniką Wrocławską, 
reprezentowaną przez dr. Inż. Andrzeja 
Tobotę. Po lekturze mojej poprzedniej 
książki nawiązał ze mną kontakt, a 
współpraca dydaktyczna trwa do dzisiaj. 
Kilka jego sugestii oraz wyników badań, 
wykorzystałem w nowej książce. Zdarza 
się równie, że studenci zwracają się do 
mnie o pomoc w uzyskaniu informacji 
oraz materiałów do prac dyplomowych. 
Chętnie im pomagam.

KG: Dziękuję za rozmowę

BLACHARSTWO 
I NAPRAWY 

POWYPADKOWE 
SAMOCHODÓW 

-nowa pozycja 
w BIBLIOTECE „LAKIERNIKA”
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Czym przed pracą w firmie Sunreef Yachts miał pan 
coś wspólnego z lakiernictwem?

- Tak, byłem lakiernikiem samochodowym. 

Jakie jest pana zdanie na temat tego rzemiosła?
- Lakiernictwo to dość trudna, ale i niezwykle ważna dzie-

dzina. W gruncie rzeczy, wygląd zewnętrzny jest przecież 
bardzo ważny. Jak cię widzą, tak cię piszą. 

Związał się pan zawodowo z firmą, która produkuje 
katamarany typu „custom made” (szyte na miarę). Inte-
resują się nią media całego świata. Jakie to samopoczu-
cie towarzyszy komuś pracującemu w tak renomowanej 
firmie? 

 - Bardzo dobre. Tym bardziej, że pracuję tu od 2000 r., 
czyli od początku istnienia tej firmy. Zaczynaliśmy z grupą 
12 osób. Teraz tylko przy produkcji pracuje około 350 ludzi. 
Jak widać, firma się rozwinęła a nasze umiejętności i wiedza 
znacznie wzrosły.

Ukończony katamaran zachwyca. Jakie prace lakier-
nicze wchodzą w proces jego produkcji?

- To zależy od rodzaju jachtu. Jeżeli jest to łódka lami-
natowa, to lakiernik zajmuje się nią na etapie wykończenia. 
Przy takich jachtach trzeba wyraźnie oddzielić lakiernictwo 
od prac związanych z laminatem. Bo żelkot, to już nie lakier-

nictwo. To tylko położenie warstwy w formie, którą odformo-
wuje się i poleruje. Sam proces lakierniczy przebiega tu po-
dobnie jak w lakiernictwie samochodowym. To tylko kwestia 
innych materiałów, czasów i technologii. 

Jednostka pływająca mało ma wspólnego z pojazdami. 
Na czym polega organizacja pracy w pana warsztacie? 

- Organizacja pracy, też zależy od rodzaju jachtu. Zaczy-
namy oczywiście od oględzin i poprawek. Później przychodzi 
pora na przygotowanie powierzchni. Trzeba przyznać, że to 
ciężka praca., bo nie możemy szlifować dziesięciocenty-
metrowymi listwami. Czasami używamy pięciometrowych. 
Przygotowanie powierzchni przebiega bardzo podobne jak 
w przypadku lakiernictwa samochodowego. Też używamy 
podkładów, szpachli. Największe różnice dotyczą technologii 
i produktów.  

 Z Jackiem Hope, 
lakiernikiem Sunreef Yachts,

rozmawia Piotr Jabłoński 

„Custom made” 
szyte na miarę 

Na zdjęciu Jacek Wargacz. Dział meblarski z  magazynem.

Katamaran Sunreef 102, prace wykończeniowe
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Jakiego typu wiedzę, w pana opinii, powinien posia-

dać lakiernik wyspecjalizowany w pracy przy katamara-
nach i jachtach?  

- Najważniejsze jest to, by znać się na produktach. Pra-
ce przebiegają podobnie, więc wykwalifikowany lakiernik, 
po rocznym przeszkoleniu, z odpowiednio wypracowanymi 
umiejętnościami manualnymi, może lakierować jachty. Naj-
ważniejsza jest technologia, poznanie rodzajów szpachli, 
czasów. Pracujemy na technologiach epoksydowych, które 
potrzebują ściśle określonego czasu, temperatur, wilgot-
ności. Trzeba na to bardzo uważać. Przy samochodowych 
podkładach na podczerwień, wystarczą dwie, trzy godziny. 
Tu podkład standardowo dosycha przez tydzień. 

Jakich specjalistycznych maszyn używacie w czasie 
prac lakierniczych?

- Maszyny są bardzo podobnego tych, które stosuje się w 
lakiernictwie samochodowym. Największa różnica polega na 
tym, że używamy aluminiowych listew do szlifowania, które 
układają się do kształtu łódki. Samo malowanie też nieco się 
różni. Można malować pistoletem standardowym, grawita-
cyjnym. Jest to jednak czasochłonne. Malujemy zbiornikami 
ciśnieniowymi lub pompami, po to, żeby zminimalizować 
ilość rozpylanego materiału, który jest przecież drogi. Kolory 
są standardowe. Firmy produkujące lakiery, nie dorabiają z 
RAL, bo jest to zbyt pracochłonne. Gdyby miały dobierać dla 
każdej łódki z osobna, byłby to dla nich duży problem. Mają 
paletę ok. 100 kolorów, z których wyboru dokonują sami 
klienci. Łatwo się domyślić, że jest to związane z kosztami 
i czasem.   

Surowe materiały stosowane w katamaranach, wy-
magają specjalnej pielęgnacji lakierniczej. Mógłby pan 
coś więcej powiedzieć na ten temat? 

- W teorii, lakierów jachtowych lepiej nie polerować. 
Ewentualnie można to zrobić później, jeśli mamy do czynie-
nia z jakimiś zniszczeniami, uszkodzeniami. Po lakierowaniu 
polerujemy tylko mleczkami teflonowymi lub specjalistycz-

nymi jachtingowymi nanopastami, które zabezpieczają i 
konserwują. Trzeba trzymać się technologii, zachowywać 
proporcje i pilnować czasu. To ważne, bo wystarczy, gdy 
przy takiej łodzi, ktoś coś źle wymiesza, źle utwardzi a kon-
sekwencje mogą być fatalne. Dlatego dla każdego pracow-
nika mamy sporządzone procedury techniczne. Trzeba też 
pilnować produktów i norm przechowywania.

Czy miał pan w czasie swojej kariery jakieś nietypo-
we zlecenie?  

- Zdarzyło się, że pewien klient z Francji chciał mieć 
kolory francuskiej flagi narodowej na liniach wody, między 
ozdobnymi oknami. 

Jaka pana zdaniem przyszłość czeka lakiernictwo w 
polskim przemyśle stoczniowym? 

- Myślę, że dosyć dobra. W Gdańsku, pomimo kryzysu, 
powstaje firma, która buduje stalowe jachty. Są one już szpa-
chlowane, będą więc musiały być i polakierowane. Myślę, 
że jest to przemysł rozwijający się, choć w gruncie rzeczy 
zamknięty, bo lakierników nie jest znów aż tak wielu. Lakier-
nictwem interesuje się wiele osób, wykonujących dotąd inne 
zawody. Oni chcą się tego lakiernictwa dopiero nauczyć. My 
w firmie sami stworzyliśmy swoją kadrę. Nie przyjęliśmy ni-
kogo z zewnątrz, bo zależało nam na wysokim standardzie 
prac. Zdarzały się nam osoby, które po prostu nie dostoso-
wywały się do tych warunków i standardów. Po kilku latach 
stworzyliśmy ekipę fachowców, na którą można liczyć. 

Czego życzyłby pan sobie na przyszłość?   
- Żeby praca układała się jak najłatwiej i jak najszybciej. 

Rozmawiał Piotr Jabłoński, Lakiernik 

Listwa szlifierska

„... przy jachcie pracuje 20-30 osób – ich umiejętności to 
właśnie efekt końcowy”
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„Raksa”, Al. Wojska Polskiego 80,  Olsztyn, 0 89 527 19 18, www.raksa.com.pl
Sklep Żeglarski „Szekla” Ul. Kowalska 3, 11-730 Mikołajki, 0 87 421 57 03, www.osprzetzeglarski.eu

Sklep Żeglarz - Ryszard Falski, 11-500 Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 0 87 428 21 42, www.falski.info
Sklep Żeglarski Kada Plus, 60-594 Poznań, Dąbrowskiego 158a, 0 61 847 45 55, www.kadaplus.pl

Aura Sp. J. Przestrzenna 13, 70-800 Szczecin, 0 91 461 39 92, www.aura.szczecin.pl
Cms Sp. z o.o. Przestrzenna 3, Szczecin, 0 91 431 43 00, www.farbyjachtowe.pl

Hobby Zbigniew Nowak, Nyska 59/61, 50-505 Wrocław, 0 71 363 27 01, www.sklepyzeglarskie.pl
Szopeneria Piotr Woźniak, 62-400 Słupca, Ul. Traugutta 96, 0 63 213 11 52, www.szopeneria.pl

Laminopol Hurtownia Nieżychowice 100a, Chojnice, 0 52 395 12 93, www.laminopol-dystrybucja.com.pl

Przykład naprawy uszkodzonej powierzchni żelkotu
Naprawianie głębokich wyżłobień w żelkocie jest całkiem łatwe, szczególnie jeżeli najważniejsze
nie jest idealne dobranie identycznego koloru. Zobacz, jak się to robi.
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„Raksa”, Al. Wojska Polskiego 80,  Olsztyn, 0 89 527 19 18, www.raksa.com.pl
Sklep Żeglarski „Szekla” Ul. Kowalska 3, 11-730 Mikołajki, 0 87 421 57 03, www.osprzetzeglarski.eu

Sklep Żeglarz - Ryszard Falski, 11-500 Giżycko, Nadbrzeżna 1a, 0 87 428 21 42, www.falski.info
Sklep Żeglarski Kada Plus, 60-594 Poznań, Dąbrowskiego 158a, 0 61 847 45 55, www.kadaplus.pl

Aura Sp. J. Przestrzenna 13, 70-800 Szczecin, 0 91 461 39 92, www.aura.szczecin.pl
Cms Sp. z o.o. Przestrzenna 3, Szczecin, 0 91 431 43 00, www.farbyjachtowe.pl

Hobby Zbigniew Nowak, Nyska 59/61, 50-505 Wrocław, 0 71 363 27 01, www.sklepyzeglarskie.pl
Szopeneria Piotr Woźniak, 62-400 Słupca, Ul. Traugutta 96, 0 63 213 11 52, www.szopeneria.pl

Laminopol Hurtownia Nieżychowice 100a, Chojnice, 0 52 395 12 93, www.laminopol-dystrybucja.com.pl
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TECZKA LAKIERNIKA
Wymagania prawne, obowiązujące procedury i gotowe do 
wykorzystania dokumenty -  przygotowanie do kontroli:

§ Państwowej Inspekcji Pracy,
§ Państwowej Straży Pożarnej,
§ Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Solidne podstawy merytoryczne wynikające z aktualnych 
aktów prawnych dotyczących działalności autoserwisów 
i lakierni

Ponad 40 gotowych do wykorzystania dokumentów w 
tym:  Instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, dokumen-
tacja wypadkowa, instrukcja ppoż., zestawienie informacji o 
zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat (zgodnie z wymogami obowiązującymi od 1 lipca 
2009) i inne formularze

Wszystkie dokumenty do edycji i wydrukowania 
– na dołączonej do teczki płycie CD

Zamów już dziś i przygotuj się do kontroli
- miej pewność że wypełniasz aktualne obowiązki wynikające z prawa!

Miejsce na pieczątkę firmową ………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

Tak, Zamawiam …… egzemplarzy Teczki Lakiernika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Troton Sp. z o.o.  (Wydawcę czasopisma Lakiernik) 
z siedzibą w celach realizacji niniejszego  zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Troton i czasopisma 
Lakiernik. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie 
danych jest dobrowolne.

Dane do wysyłki 
(proszę wypełnić jeśli są inne niż dane do faktury):

……………………………...…………………
Nazwa firmy lub imię i nazwisko

……………………………………………...…
Miejscowość i kod pocztowy

……………………………………………...…
Ulica i numer domu/lokalu

………………………………………………...
Nr telefonu/fax
  
………………………………………………...
Adres e-mail

UWAGA! 
Wypełniony kupon zamówienia 
proszę przesłać:
Pocztą na adres: 
Troton Sp. z o.o.
78-120 Ząbrowo 14 A
lub faxem na nr: 
+48 94 35 126 22
lub via e-mail na adres: 
troton@troton.com.pl

Dane do faktury

………………………………………………...
Imię i Nazwisko zamawiającego

………………………………………………...
Nazwa firmy 

…………………………………………….…..
Miejscowość i kod pocztowy 

………………………………………………...
Ulica i numer domu/lokalu 

………………………………………………...
NIP 

………………………………………………....
Nr telefonu/fax, adres -mail  

Dla pierewszych 

150
zamawiających, 
PREZENT
koszulka firmowa 
TROTON
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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

Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@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


