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LAKIER BEZBARWNY MASTER HS 2:1 
(NEW FORMULA) 

firmy Troton przykładem  lakieru nowej generacji

D
wie  nagrody przypadły 
podbydgoskiej firmie 
HERKULES na Targach 

Techniki Motoryzacyjnej LUB-
TECH 2010. Lubeleskie targi 
okazały się sukcesem organi-

zacyjnym na niełatwym rynku 
wschodniej Polski. Dobra orga-
nizacja oraz duża frekwencja do 
głowne cechy lubelskiej imprezy. 
Mamy nadzieję, że kolejne edy-
cje będą równie udane.

Statuetka Targów LUBTECH 2010 
dla HERKULESA

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom swoich klientów Firma Troton 
przygotowała lakier bezbarwny no-
wej generacji. Jest to Lakier HS 2:1 
Master, który można łączyć z dwoma 
idealnie dopracowanymi rozcieńczal-
nikami.

  
Po połączeniu z Rozcieńczalnikiem 

Master powstaje system standardowy, 
który daje doskonałe rezultaty podczas 
lakierowania dużych elementów w 
warunkach temperatury pokojowej przy 
wygrzewaniu w 60 stopniach Celsjusza.

Natomiast po połączeniu z Rozcień-
czalnikiem Master Express powstaje 
system ekspresowy dedykowany do 
szybkiego malowania małych elemen-
tów oraz lakierowania w warunkach 
trudnych bez możliwości wygrzewania 
w kabinie lakierniczej. 

Troton gwarantuje szybkie utwar-
dzanie powłoki lakierowej (czas utwar-
dzania 10 min. w temperaturze 60 
stopni Celsjusza)  oraz idealny połysk, 
wysoką twardość i dużą odporność na 
zarysowania otrzymanej powłoki. 

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie internetowej producenta 
www.troton.com.pl oraz u przedstawi-
cieli handlowych firmy.  

Chrysler 
w kolorze blue

Lakierowanie 
nowych elementów 

plastikowych 
w zgodzie z 

systemem Audatex 

Przerysowanie 
z wgnieceniem

Problem 
z lakierowaniem 

dolnych partii 
pojazdu 

Piąty jubileusz 
sprzątania brzegów 

Parsęty

Naprawy 
powypadkowe 

konstrukcjii 
ramowych

Renowacja Działa 
Samobieżnego 

ISU-122

67 Rajd Polski

Osmoza 

Wielka ekspedycja 
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Blacharzom i lakierni-
kom w Polsce niezwykle 
trudno jest dotrzeć do 
wiedzy i odbyć szkolenie w 
zakresie w jakim jest ono im 
potrzebne. To wiedzą wszy-
scy zainteresowani.

Przez lata historii rze-
mieślnicy opierali się na 
wiedzy w wybranym zawo-
dzie i narzędziach zaprojek-
towanych specjalnie dla ich 
rzemiosła. W miarę jak spę-
dzali oni czas nad swoim 
rzemiosłem, przechodzili 
do prostych zadań, które 
towarzyszyły uczniom do 
bardziej złożonych wyma-
gającej wiedzy mistrzów 
i specjalistycznych na-
rzędzi. Po latach kurateli 
rokujący dobre nadzieje i 
zaangażowany pracownik 
otrzymywał tytuł czelad-
nika a następnie mistrza 
w wybranym przez siebie 
zawodzie. Tak było kiedyś.

Dzisiaj kontynuowanie 
szkolenia w tym zawodzie 
jest niezwykle trudne. 

Średnie szkoły zawodowe 
dają jedynie podstawy wie-
dzy w dziedzinie naprawy 
samochodów i lakiernictwa. 
Zasady szkolenia obowiązu-
jące w dziedzinie napraw 
powypadkowych są jednak 
daleko mniej sformalizo-
wane niż w czasach ce-
chów rzemieślniczych. Co 
zrobić jeżeli chcesz zostać 
technikiem lakiernikiem 
samochodowym? Dzwo-
nisz na numer Kuratorium 
Oświaty,  Urzędu Pracy  i 
prosisz o zapisanie cię na 

kurs praktyk zawodowych? 
Powodzenia!

Jaka wiedza, jakie dzia-
łania i wreszcie jaka posta-
wa są wymagane dzisiaj w 
bardzo dobrym warsztacie 
lakierniczym?

INFORMACJA - czyli to 
jaki jest dostęp do informa-
cji oraz jakie są sposoby jej 
wykorzystania. Zasadnicze 
znaczenia ma informacja 
dotycząca używanych 
produktów i narzędzi oraz 

NIE STAWAĆ 
W PÓŁ DROGI

Ludzie podejmują pracę w warsztatach samochodowych 
z wielu powodów, ale zwykle to determinacja do uczenia się 
odróżnia przeciętnego rzemieślnika od świetnego fachowca

Bogusław Raatz
właściciel HERKULES 
AUTO-TECHNIKA WARSZTA-
TOWA:

W dziedzinie blacharstwa 
pojazdowego są w Pol-
sce właściwie zaledwie 

trzy profesjonalne ośrodki szko-
leniowe. Ale  tak naprawdę pro-
blemem nie jest ilość ośrodków 
szkoleniowych tylko brak świa-
domości konieczności odbywania 
takich szkoleń. Nadal większość 
fachowców uważa, że to strata 
czasu i że taka nauka nic im nie 
da.  Z kolei większość właścicieli 
warsztatów niechętnie wysyła 
swoich pracowników na szkole-
nia ponieważ obawiają się, że jak 
pracownik zbyt dużo  się nauczy 
to odejdzie do lepiej płatnej pracy 
lub założy własny warsztat.
Nasza firma organizuje szkolenia 
dla blacharzy samochodowych 
i rzeczoznawców motoryza-
cyjnych. Udział w nich może 
wziąć każdy zainteresowany. 
Przykładowe szkolenie obejmuje 
naprawy panelowe karoserii, 
lutospawanie, zgrzewanie, wady 
lakiernicze, pomiary karoserii.
Dodatkowo program jest  zwykle 
rozszerzony o zagadnienia zwią-
zane z technologiami lakierni-
czymi oraz innymi technologiami 
bezpośrednio powiązanymi z 
blacharstwem samochodowym. 
Szkolenie podzielone jest na 
część teoretyczna oraz prak-
tyczną, podczas której wszyscy 
uczestnicy szkolenia maja moż-
liwość wypróbowania urządzeń i 
technologii dostępnych w naszym 
Centrum szkoleniowym.

Bogusław Raatz
właściciel HERKULES 
AUTO-TECHNIKA WARSZTA-
TOWA
ul. Hodowlana 45, 86-005 BIAŁE 
BŁOTA k. Bydgoszczy
www.herkules-sc.pl

Łukasz Kelar
Dyrektor Działu Szkoleń 
firmy Novol Sp. z o.o. :

Większość dużych firm z naszej 
branży dysponuje w Polsce wła-
snymi centrami szkoleniowymi. 

Niestety, trafiają do nich zazwyczaj klienci 
z dużych, porządnych serwisów klasy A i 
B, natomiast zaniedbywany jest segment C 
rynku. Są to na tyle małe warsztaty, ze nie 
opłaca się inwestować w szkolenie pracow-
ników. W efekcie różnice w wiedzy i jakości 
pracy pomiędzy dużymi a małymi serwisami 
zamiast zacierać się są coraz większe.

Firma Novol organizuje szkolenia dla lakier-
ników samochodowych, które  odbywają 
się w naszych Centrach Szkoleniowych w 
Komornikach k. Poznania i w Rosji, w Sankt 
Petersburgu, a także w serwisach u klientów 
- wszędzie tam, gdzie sprzedajemy nasze 
wyroby. Są to  bezpłatne sesje szkolenio-
we  organizowane wyłącznie dla naszych 
klientów (koszty szkoleń, noclegów itp w 
całości pokrywa Novol). Szkolenia dotyczą 
technologii lakiernictwa samochodowego, 
oczywiście w oparciu o nasze materiały. Ich 
zakres  jest bardzo różny - od przygotowa-
nia podłoża i ochrony antykorozyjnej, przez 
kolorystykę i lakierowanie, aż do błędów 

S O N D A

Bardzo często w kierowanej 
do redakcji Lakiernika korespon-
dencji pojawia się problematyka 
trudności z dostępem do szkoleń 
dla lakierników i blacharzy sa-
mochodowych. Dlatego posta-
nowiliśmy kilku współpracują-
cym z nami firmom zadać pytanie 
jak oni to robią? Jak pomagają 
swoim blacharzom i lakiernikom 
w ich codziennej pracy. Poniżej 
przedstawiamy efekty naszej 
mini sondy.
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możliwość stałego rozsze-
rzania wiedzy o trendach i 
nowościach. Istnieje wiele 
sposobów zbierania informa-
cji – o niektórych już zapo-
mnieliśmy, a niektóre wydaja 
się jeszcze zbyt odległe. Za-
cznijmy od najpewniejszego:

Własne notatki -  dobrym 
przykładem są własne notat-
ki – dobrym przykładem jest 
tu wzornik kolorów. Wzorniki 
kolorów są wspaniałym źró-
dłem informacji. W miarę 
upływu lat powinieneś robić 
notatki o niektórych kolo-
rach , których odmiany były 
stosowane, jaki odcień wy-
konywałeś i informacje jakie 
uzyskałeś, a których nie było 
w instrukcjach i książkach. 
Należy odnotować wszyst-
kie odstępstwa od normy. 
W ten sposób, kiedy znowu 
przyprowadza ten czterolet-
ni samochód, będziesz miał 
wszystkie informacje bez 
zarzutu – a często te dodat-
kowe uwagi, które kiedyś po-
czyniłeś będą wskazywały ci 
drogę we właściwym kierun-
ku. To czego na pewno nie 
masz ochoty robić to wisieć 
przez trzy godziny na telefo-
nie poszukując odpowiedzi. 
Tak wiele razy w mieszalniach 
lakierów słyszy się jak ktoś 
mówi „ Cos tam słyszałem o 
tym kolorze, ale reki za to nie 
dam sobie uciąć” My oczywi-
ście dojedziemy do tego jaka 
jest odpowiedź, ale gdyby on 
również robił notatki, to już 
malowałby inny samochód.

Twoi dostawcy - pracow-
nik mieszalni lakierów powi-
nien informować cię na bie-

żąco o nowych produktach i 
nowych narzędziach, jakie są 
oferowane na rynku abyś był 
bardziej wydajny. W wyniku 
zmian w chemii lakierniczej 
jakie obecnie zachodzą ( wy-
mogi przepisów   o ochronie 
środowiska ) powstały zupeł-
nie nowe produkty lakierni-
cze. Ale czy twój dostawca 
lakieru rozmawiał z tobą o 
tych rzeczach?

Internet - strony www są 
prawdziwą kopalnią wiedzy 
na wszelkie możliwe tematy. 
Masz tu do wyboru różne 
serwisy. Każda szanująca się 
i (swoich klientów ) firma 
działająca na rynku moto-
ryzacyjnym ma sieci swoją 
wizytówkę. Oczywiście ser-
wisy firmowe mogą zawierać 
mniej lub bardziej potrzebne 
informacje – ale zawsze 
są pierwszym krokiem do 
„drążenia” tematu. Wiele 
problemów można na pewno 
rozwiązać poprzez pocztę 
elektroniczną – jest to spo-
sób bardzo szybki i tani.

Predyspozycje osobiste 
– ze względu na brak spraw-
nej reprezentacji i poparcia 
na skalę krajową, jedynie 
twoje osobiste podejście 
do zawodu może zmienić 
obecny stan rzeczy. Twoje 
osobiste zaangażowanie do 
rozwijania działalności bę-
dzie miało największy wpływ 
na długoterminowy rozwój 
miejsca pracy. Jak będziesz 
się rozwijał?

Dbaj o poprawne relacje 
– zasadnicze stosunki powin-
ny rozpoczynać się od linii 
ty a producenci i dostawcy. 
Motoryzacja jest ich całym 
światem a ci, którzy są do-
brzy wiedzą co się dzieje i 
jakie są nowości będą zawsze 
kopalnią wiedzy. Bardzo po-
mocne jest branie udziału 
w spotkaniach i programach 
szkoleniowych oraz nawiązy-
wanie roboczej współpracy 
ze szkoleniowcami, z którymi 
się spotykasz. Coraz popular-
niejsze są imprezy targowe 
typu „ żywy warsztat” w 
trakcie których możesz nie 

tylko zapoznać się z nowinka-
mi z branży ale i wypróbować 
działanie nowych urządzeń 
czy przetestować oferowane 
przez wystawców produkty. 
Powinieneś także brać udział 
we wszystkich możliwych 
kursach i szkoleniach. 

Usiądź z współpracow-
nikami i przedyskutuj z nimi 
jak wykonywać określone 
prace. Tu znowu mogą się 
przydać twoi dostawcy. Mo-
żesz zaprosić przedstawiciela 
handlowego z prelekcją do 
swojego warsztatu. Jeśli 
jesteś zajęty, a jeden z two-
ich współpracowników ma 
pytanie, może spojrzeć w 
materiały szkoleniowe pu-
blikowane przez firmy gdzie 
przewidziano każdy kolejny 
krok- jakie produkty stoso-
wać , jakie prace są koniecz-
ne. Warto także zaprenume-
rować czasopisma branżowe 
poświęcone tematyce mo-
toryzacyjnej. Są one kopalnią 
wiedzy na temat technologii 
lakierniczej, prezentują no-
wości rynkowe i wiele innych 
informacji potrzebnych w 

lakierniczych. Większość szkoleń składa 
się z części teoretycznej, a następnie za-
jęć praktycznych w naszej lakierni.
Łukasz Kelar
Dyrektor Dzialu Szkolen, Novol Sp. z o.o.

Tomasz Żurkowski
Kierownik Działu Szkoleń Tooltechnic 
Systems (Polska) Sp.z o.o. :

Moim zdaniem lakiernicy powinni 
zaopatrywać się w ogólnie po-
jęte środki produkcji w firmach 

specjalistycznych posiadających dobrze 

wyszkolonych handlowców wspieranych 
w codziennych działaniach technicznych 
przez producentów. Z kolei prężnie 
działający dystrybutor powinien dbać o 
wszechstronny dostęp swoich klientów 
do doradztwa technicznego, w tym 
również do szkoleń. Wybór należy do 
klientów.
W Tooltechnic Systems (Polska) pro-
wadzimy szeroko pojęte doradztwo 
techniczne dla lakierników branży mo-
toryzacyjnej głównie z wykorzystaniem 
produktów marki Festool. Grupy doce-
lowe do których kierujemy swoja ofertę 
związaną z doradztwem technicznym to 

lakiernicy o różnym profilu działalności 
zawodowej zajmujący się zarówno pro-
dukcją różnych rodzajów pojazdów (nie 
tylko samochodów), jak też pracujący 
w segmencie napraw oraz oczywiście 
nasi partnerzy handlowi. W zależności 
od potrzeb klientów doradztwo tech-
niczne prowadzone przez naszych 
rzeczoznawców przybiera odpowiednie 
formy. Np. prezentacje i pokazy to krótkie 
przekazywanie informacji technicznych 
i praktycznej wiedzy technologicznej. 
Mogą one być prowadzone przy okazji 
wizyty w warsztacie klienta, w trakcie im-
prez targowych, spotkań branżowych itp. 
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Formami absorbującymi więcej 
czasu są: pokazy rozwiązywania 
problemów technologicznych, 
szkolenia stanowiskowe dla wą-
skiej grupy pracowników itp. Or-
ganizujemy też próby technolo-
giczne prowadzone w warunkach 
produkcyjnych. Koncentrując się 
na tematyce obróbki powierzch-
ni w różnych fazach procesu 
technologicznego omawiamy 
zagadnienia jej przygotowania 
do lakierowania, szlifu między-
operacyjnego i finalnego oraz 
poprawek i polerowania. Miejsce, 
termin i tematyka szczegółowa 
spotkań są ustalane indywidual-
nie z organizatorem i uczestnika-
mi szkoleń.
 
Tomasz Żurkowski 
Kierownik Działu Szkoleń 
Tooltechnic Systems (Polska) 
Sp.z o.o.
ul.Mszczonowska 7
05-090 Raszyn, Janki

Magda Adasiewicz 
– Jędrzejak
Asystent Koordynatora 
Projektu w Centrum Edukacji 
Sp. z o.o.:

Centrum Edukacji Sp. z 
o.o. to firma szkolenio-
wo – doradcza, która 

realizuje obecnie projekt pn.: 
„Odkryj barwy mocy – rozwój 
kwalifikacji pracowników branży 
lakierniczej” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej. 
Projekt będzie realizowany do 
października 2011 roku a jego 
celem jest rozwój kompetencji 
zawodowych pracowników za-
trudnionych na stanowiskach 
lakiernika/kolorysty oraz pod-
niesienie wiedzy menadżerów z 
zakresu nowoczesnych metod 
zarządzania i organizacji pracy 
jak również podniesienie jakości 
wykonywanej pracy w branży 
motoryzacyjnej. Z naszej oferty 
korzystają pracownicy zatrud-
nieni na stanowiskach lakiernika/
kolorysty oraz menadżerowie 
firm z branży motoryzacyjnej. 
Lakiernik/ kolorysta bierze 
udział w dwudniowym szkoleniu 
zawodowym organizowanym w 
ośrodku specjalistycznym firmy 
AKZO NOBEL CAR REFINI-
SHES POLSKA SP. Z O. O. w 
Pruszkowie, gdzie uczestnicy 
szkoleni są z teorii oraz praktyki. 
Natomiast menedżerowie od-

S O N D A

bywają 1 dniowe szkolenia menedżerskie 
organizowane na terenie całej Polski. 
Nasz projekt opracowany został w odpo-
wiedzi na utrudniony dostęp do kształcenia 
w ramach systemu edukacji lakierników/
kolorystów co prowadzi do ograniczonej 
liczby wysoko wykwalifikowanej kadry. Po 
reformie oświaty  praktycznie nie istnieje 
szkolnictwo zawodowe a jedynie w kilku 
szkołach samochodowych w Polsce istnieją 
klasy o profilu lakierniczym. Istniejące roz-
wiązania w systemie szkolnictwa w Polsce 
nie gwarantują  więc wysokiego poziomu 
wykształcenia a przede wszystkim nabycia 
praktycznych umiejętności. Szkoły o profilu 
technicznym nie dysponują warsztatami sa-
mochodowymi i laboratoriami lakierniczymi 
przystosowanymi do ciągle zmieniających 
się technologii a branża motoryzacyjna ze 
względu na specyfikę narzuca wysokie wy-
magania technologiczne. Zawód lakiernika/
kolorysty jest zawodem czeladniczym i zdo-
bycie kwalifikacji możliwe jest tylko w wyni-
ku praktyki zdobytej w trakcie zatrudnienia. 
Dlatego wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do udziału w naszych szkole-
niach. Informacje o projekcie znajdują się 
na stronie www.barwy.centrumedukacji.pl
 
Biuro Projektu: Centrum Edukacji Sp. z o.o., 
ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, Tel.: 024 
365-86-36, rekrutacja: 0607 880 257
Magda Adasiewicz – Jędrzejak
Asystent Koordynatora Projektu
Tel. 0607 880 247

Grzegorz Szewczuk
Dział handlowy Troton Sp z. o.o.

Powszechnie znanym jest fakt, że 
lakiernicy i blacharze samochodowi 
mają olbrzymie trudności z dostępem 

do wiedzy dotyczącej ich zawodu. Anachro-
niczny system szkolnictwa zawodowego, 
brak kursów oraz możliwości doskonalenia 
swoich umiejętności tworzą barierę hamują-
cą rozwój całej branży.
Nasza firma oprócz działalności produkcyjnej 
i handlowej prowadzi także działania eduka-
cyjne w zakresie rozpowszechniania wiedzy 
dotyczącej problematyki lakiernictwa. Od 10 
lat wydajemy bezpłatne  pismo dla lakierni-
ków i blacharzy samochodowych „Lakiernik”. 
Otrzymuje je blisko 9000 osób zainteresowa-
nych tą tematyką! W 2005 roku utworzyliśmy 
także Oficynę Wydawniczą Troton zajmującą 
się wydawaniem i dystrybucją książek bran-
żowych poświęconych lakiernictwu i blachar-
stwu samochodowemu.
Organizujemy także, za pośrednictwem na-
szej sieci handlowej, pokazy sprzedawanych 
przez nas wyrobów wraz z prezentacją tech-
nologii ich użycia. Korzystają z nich głównie 
klienci naszej firmy.
Dodatkowo na naszej stronie internetowej 
uruchomiliśmy specjalny formularz - Pytanie 
do technika za pośrednictwem, którego każ-
dy może zadać pytanie dotyczące technologii 
lakierniczej. Nikogo nie zostawiamy bez 
pomocy.
Grzegorz Szewczuk
Dział handlowy Troton Sp z. o.o.
Ząbrowo 14a, 78-120 Gościno

twojej codziennej pracy. 
Jeśli chcesz ułatwić sobie 
pracę, możesz również 
opracować plan porządko-
wy uwzględniając potrzeby 
codzienne, tygodniowe, 
miesięczne i roczne ko-
nieczne do utrzymania 
warsztatu. Odwadnianie 

sprężarek, wymiana filtrów 
w komorach, mycie podłóg 
i czyszczenie żarówek – to 
wszystko przyczynia się do 
bezpiecznego, efektywne-
go miejsca pracy. 

Rzecz polega na tym, 
że jeżeli ty- jako właściciel 
i kierownik- nie dajesz 

współpracownikom infor-
macji jakich potrzebują lub 
narzędzi do ich pozyskania, 
to oni nigdy nie będą pro-
fesjonalistami. Jeżeli jest 
odwrotnie to możesz być 
pewien, że znaczenie przy-
czyni się do jakości prac i 
wydajności twojej firmy.
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TROTONMARKET 2010

LAKIER AKRYLOWY HS MASTER 2:1

Akrylowy lakier bezbarwny nowej 
generacji.
Tworzy twardą powłokę o dużej 
odporności na zarysowania i 
wysokim połysku. Dostępny w opcji 
z rozcieńczalnikiem ekspresowym, 
MASTER EXPRESS, jako system 
przeznaczony do bardzo szybkich 
napraw małych elementów.

UBS BARANEK STRUKTURA 
-  CZARNY (A), SZARY (B)

Szybkoschnący środek na bazie 
żywic syntetycznych, zapewnia 
długotrwałą ochronę karoserii pojazdu 
przed oddziaływaniem czynników 
mechanicznych i chemicznych, można 
go lakierować wszystkimi systemami 
lakierów. Po natryśnięciu tworzy 
wyraźną strukturę. Pojemność 500 ml.

LAKIER STRUKTURALNY DO 
PLASTIKÓW

Przeznaczony jest do przywracania 
struktury naprawianych powierzchni 
z tworzyw sztucznych; elementy 
zewnętrzne: lusterka, listwy ochronne, 
zderzaki; elementy wewnętrzne 
konsola centralna, deska rozdzielcza, 
wykładziny drzwi i bagażnika i 
inne. Można lakierować wszystkimi 
systemami lakierniczymi. Pojemność 
500 ml.

PODKŁAD 1K - SZARY (A), 
CZERWONY (B), BEŻOWY (C) 

Wysokiej jakości, szybkoschnący 
podkład przeznaczony do  powierzchni 
drewnianych, metalowych, 
aluminiowych, szklanych, kamiennych 
oraz różnego rodzaju plastiku. 
Odpowiedni jako podkład dla 
ponownego zastosowania wszystkich 
systemów lakierniczych. Ma działanie 
antykorozyjne, łatwy do wyszlifowania 
na mokro i sucho. Pojemność 500 ml.

PODKŁAD AKRYLOWY SZARY 2K

Wysokiej jakości, szybkoschnący 
podkład wypełniający. Przeznaczony 
na wszystkie powierzchnie metalowe. 
Doskonale przylega i chroni przed 
rdzą. Odporny na rozpuszczalniki. 
Można szlifować na mokro i na sucho. 
Pojemność 200 ml.

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 2K

Szybkoschnący dwukomponentowy 
lakier bezbarwny charakteryzujący 
się wysokim połyskiem, idealną 
płynnością oraz łatwym polerowaniem. 
Odporny na zarysowania. Zapewnia 
zabezpieczenie przed spalinami, 
promieniowaniem UV oraz wpływem 
warunków atmosferycznych. 
Pojemność 200 ml.

INTERGUM ŚRODEK DO 
KONSERWACJI SAMOCHODÓW

Środek przeznaczony do trwałego 
zabezpieczania powierzchni
podwoziowych karoserii przed korozją 
oparty na bitumie, charakteryzuje się 
doskonałymi właściwościami tłumienia 
dźwięku. Po wyschnięciu pozostawia 
mocno przywierającą powłokę, dającą
ochronę w zróżnicowanych warunkach 
klimatycznych oraz zabezpieczającą 
przed materiałem żwirowym. 
Dostępne warianty: puszka 1L do 
użytku na pistolet, 1kg pod pędzel 
oraz aerozol - pojemność 500 ml.

SPRAY ŻAROODPORNY

Wysokiej jakości lakier metaliczny 
w aerozolu, kolor - srebrny, czarny, 
szybkoschnący, do pokrywania
powierzchni z metalu, szkła, 
drewna, tworzyw itp., o doskonałej 
przyczepności. Odporny na działanie 
wysokich temperatur (do 650oC), 
benzyny, chemikaliów i czynników 
pogodowych. Pojemność 400 ml.

ROZCIĘCZALNIK DO CIENIOWANIA

Rozcieńczalnik umożliwiający 
wykonanie niewidocznej zaprawki 
w 2-komponentowych akrylowych 
lakierach bezbarwnych. Celem jego jest 
rozpuszczenie odkurzu osiadającego 
wokół powierzchni reperowanej 
oraz niwelowanie optycznych różnic 
połysku w miejscu styku starej powłoki 
lakierowej i nowo nałożonego lakieru 
akrylowego. Dostępne opakowanie: 1L i 
aerozol - pojemność 150 ml.
Gwarantuje łatwe i szybkie cieniowanie, 
także w przypadku użycia lakierów o 
wysokiej zawartości (HS, VHS).

RUST FILLER 

Podkład i odrdzewiacz w jednym. 
RUST FILLER jest organicznym, 
wodnym konwerterem korozji. Produkt 
zatrzymuje i neutralizuje proces 
korozji. Po czasie reakcji tworzy idealną 
powłokę podkładową, o optymalnym 
przyleganiu, dla dalszej obróbki 
szpachlą i lakierem. Przeznaczony 
do użytku w przemyśle metalowym i 
motoryzacyjnym. Pojemność 100 ml.

Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
Trzydnik

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
Krzysztof Smoliński  + 48 668 811 122PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

SZPACHLÓWKA AMBER 

Nowoczesna, wielofunkcyjna 
szpachlówka poliestrowa do szybkich 
napraw. Łączy w sobie cechy 
bazowej szpachli lekkiej oraz szpachli 
wykończeniowej. Innowacyjna formuła 
powoduje niezwykłą łatwość mieszania 
i nakładania szpachlówki oraz szybkie 
jej utwardzanie i miękkie szlifowanie. 
Dodatkowym atutem jest niska 
zawartość styrenu.

SZPACHLÓWKA BOLD

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa 
o bardzo krótkim czasie utwardzania 
przeznaczona do szybkich napraw. 
Masłowata konsystencja i wysoka 
tiksotropia czynią ją odpowiednią do 
aplikacji grubowarstwowej i do napraw 
powierzchni o różnych kształtach 
i krawędziach. Aplikuje się bardzo 
łatwo, gdyż zostawia idealnie gładką 
powierzchnię za każdym pociągnięciem 
szpachelki. Szlifuje się miękko bez 
zapychania papieru ściernego.
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           Trzydnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122
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Pomimo wielu publikacji tematycz-
nych, wielu szkoleń prowadzonych w 
profesjonalnych ośrodkach szkolenio-
wych, często spotykamy się z pewnymi 
niedopowiedzeniami czy też nieścisło-
ściami dotyczącymi procesu lakierowa-
nia samochodów. Od czasu do czasu 
warto chyba przypomnieć podstawowe 
definicje z zakresu lakiernictwa i za-
sygnalizować najczęściej dyskutowane 
sporne kwestie dotyczące lakieru samo-
chodowego.

Lakiernictwo samochodowe to 
szereg procesów prowadzących do 
wytworzenia na pojeździe powłoki 
lakierowej1. Powłoka lakierowa wy-
twarzana w fabryce przez producenta 
pojazdów nazywa się powłoką produk-
cyjną a powłoka lakierowa wytwarzana 
w warsztacie lakierniczym nazywa się 
powłoką naprawczą lub inaczej reno-
wacyjną.

Zgodnie z wymaganiami norm  wła-
ściwie wykonana powłoka naprawcza 
(renowacyjna) powinna w zakresie wy-
magań technicznych i estetycznych cha-
rakteryzować się walorami identycznymi 
z powłoką produkcyjną. 

Co to tak naprawdę znaczy?
Otóż jeśli powłoka produkcyjna 

charakteryzuje się konkretnymi para-
metrami ochronnymi i dekoracyjnymi 
to powłoka naprawcza powinna spełniać 
takie same parametry ochronne i deko-
racyjne, czyli chronić i ozdabiać podłoże 
na takim samym poziomie jak chroni i 
ozdabia powłoka produkcyjna.

W poprzednim artykule o grubości 
powłoki lakierowej (LAKIERNIK nr 26) 
dość szeroko został omówiony problem 
jednego z najbardziej dyskusyjnych pa-
rametrów powłoki lakierowej. 

Dyskutując o tym co łatwe do zmie-
rzenia, często zapominamy o znacznie 

ważniejszych problemach związanych z 
prawidłowo wykonaną powłoką lakie-
rową.

Powłoka lakierowa ma spełniać zada-
nia ochronne i dekoracyjne. Zarówno ta 
produkcyjna jak i naprawcza. Jeśli pro-
ducent samochodu zakłada odporność 
antykorozyjną powłoki na odpowiednim 
poziomie to w trakcie procesu naprawy, 
wartość ta powinna zostać odbudowana 
do poziomu zapewnianej gwarancji. 

Jeśli producent pojazdu wykonał 
powłokę w wybranym kolorze to proces 
naprawy ma zostać tak przeprowadzony 
aby nie powstały na pojeździe widoczne 
różnice w kolorze. Jeśli producent wy-
konał powłokę o konkretnej strukturze 
lakieru nawierzchniowego to w procesie 
naprawy lakier ma być tak położony aby 
nie powstały widoczne różnice w struk-
turze. Najprościej rzecz ujmując elemen-

Grażyna Sobierajska – BASF Coatings GmbH, Muenster, Key Account Management, 
Automotive Refinish Coatings Solution Europe

Lakiernictwo samochodowe – terminy i określenia

NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   NOWOŚĆ   
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ty z powłoką naprawczą powinny być za-
bezpieczone i ozdobione porównywalnie 
do elementów z powłoką produkcyjną. 

Mówiąc o powłokach produkcyjnych 
i naprawczych, warto przypomnieć, że 
do wykonania obu stosowane są odręb-
ne technologie. 

Dlaczego różne technologie? Przede 
wszystkim ze względu na inne możli-
wości aplikacji2 produktów w fabryce 
pojazdów i w warsztacie lakierniczym. 
Tym samym inne rodzaje produktów, 
różne metody prowadzące jednakże do 
porównywalnego efektu końcowego. 

Często, poprzez zaszłości z po-
przednich „epok” technologicznych, fakt 
możliwości uzyskania porównywalnych 
parametrów powłok lakierowych w fa-
bryce i w warsztacie bywa poddawany 
w wątpliwość. Podkreślenia wymaga 
fakt, że zaawansowany technologicznie 
warsztat, stosujący technologię zgodną 
z zaleceniami producenta wytwarza 
powłokę lakierową o parametrach zgod-
nych z parametrami powłoki wytworzo-
nej przez producenta.  Aby uzmysłowić 
sobie jak wygląda proces lakierowania 
produkcyjnego i naprawczego warto 
spojrzeć na zdjęcia  1 i 2.  Pamiętać 
jednak należy, że pomimo zastosowa-
nia innych technologii efekt końcowy, 
czyli powłoka lakierowa, posiada takie 
same walory ochronne i dekoracyjne. 
Oczywiście pod warunkiem dochowania 
wszelkich zaleceń producentów produk-
tów i pojazdów.

Zdjęcie nr 1 – Nakładanie warstwy 
produktu podkładowego w fabryce 
pojazdów

Zdjęcie nr 2 – Nakładanie warstwy 
produktu podkładowego w warsztacie 
lakierniczym

Kiedy konieczne jest wytworzenie 
powłoki naprawczej (renowacyjnej)? 
W każdym przypadku gdy istniejąca 
powłoka lakierowa na samochodzie 
ulegnie uszkodzeniu lub chcemy w niej 
dokonać zmian już w trakcie eksploatacji 
pojazdu.

Powłoka lakierowa stanowi specy-
ficzną „część zamienną” karoserii. Jest 
integralnie związana z nadwoziem, 
choć można ją zmienić. Nie można 
powłoki lakierowej tak jak np. koła czy 
silnika czy innej części pojazdu bez 
konsekwencji przenieść do innego po-
jazdu tego samego typu i modelu. Da 
się jednak tę część usunąć i zastąpić 
nową lub naprawić. Często, choć nie 
zawsze lakierowanie naprawcze to la-
kierowanie pojedynczych elementów. 
Elementów, które są wymieniane lub 
naprawiane, pozostają na pojeździe 
lub są zdemontowane. Lakierowanie 
produkcyjne to zwykle lakierowanie 
całej karoserii. Lakierowanie poje-
dynczych elementów jest  procesem 
wymagającym dużej dokładności w 
doborze koloru do lakieru oryginal-
nego znajdującego się na elementach 
sąsiadujących z naprawianym lub wy-
mienianym. 

O ile warsztat lakierniczy stosuje się 
do zaleceń producenta lakieru i tech-
nologii wymaganej przez producenta 
pojazdu naprawiona powłoka lakierowa 
nie powinna się różnić od powłoki tzw. 
oryginalnej czyli produkcyjnej. 

Jedną ze szczególnie istotnych cech 
jest odbudowa koloru lakieru nawierzch-
niowego. Ostateczny efekt kolorystycz-
ny bywa decydujący o wyborze kon-
kretnego pojazdu. Szczegóły w artykule 
o wpływie charakteru temperamentu 
użytkownika na wybór koloru (LAKIER-
NIK 26). Tu zajmiemy się określeniem co 
oznacza odtworzenie koloru w techno-
logii naprawczej. 

Rozwój rynku motoryzacyjnego a 
także znaczny rozwój chemii lakierów, 
doprowadził do istnienia olbrzymiej ilo-
ści kolorów na samochodach. Jak wyglą-
da proces odtwarzania kolorów produk-
cyjnych w systemach naprawczych?

Producenci samochodów przy 
wprowadzeniu do produkcji nowego 
koloru przekazują fabrykom produku-
jącym lakiery renowacyjne ich próbki. 
Na tej podstawie zostają opracowane 
receptury dostarczane do końcowych 
odbiorców – warsztatów lakierniczych.

W praktyce „pierwotny” kolor może 
ulegać na pojazdach dostarczanych 
przez fabrykę większym lub mniejszym 
zmianom.  Jeśli dany kolor występuje 
w kilku różnych wersjach mówimy o 
„odcieniach”. To właśnie te „odcienie” 
są w centrum uwagi zakładów pro-
dukujących lakiery renowacyjne  oraz 
warsztatów lakierniczych. Powstawanie 
odcieni może mieć różne przyczyny. 
Po pierwsze praktycznie nie istnieje 
możliwość utrzymania takich reżimów 
technologicznych aby lakier schodzący 
z linii produkcyjnej zgadzał się w 100% 
we wszystkich partiach ze wzorcem. 
Coraz częściej samochody tych samych 
producentów  montowane są w różnych 
częściach świata. Parametry linii lakierni-
czych w różnych montowniach również 
mogą powodować powstanie różnic w 
odcieniu. Często fabryki używają jedne-
go koloru  lakieru produkowanego przez 
różnych dostawców. Kolor mieści się w 
granicach tolerancji dopuszczonej przez 
technologię, ale dla odbiorcy końcowego 
różnice mogą być znaczne. 

Aby lakierowanie naprawcze mogło 
zakończyć się sukcesem musimy tak do-
brać kolor i użyć takich metod nakłada-
nia koloru aby w końcowym efekcie nie 
były zauważalne różnice pomiędzy ele-
mentami z powłoką produkcyjną a ele-
mentami z powłoką naprawczą. Mówiąc 
o metodach nie możemy zapomnieć o 
technikach cieniowania naprawczego, 
które pozwalają na wygubienie różnicy 
w odcieniu.

Każdy z producentów lakierów reno-
wacyjnych proponuje własną szczegó-
łową technologie wylakierowań umoż-
liwiającą optyczne wygubienie różnic w 
odcieniu kolorów. Techniki cieniowania 
wymagają wprawdzie trochę więcej pra-
cy przygotowawczej i materiału, jednak 
gwarantują poprawny efekt i zadowole-
nie klienta. 

Zwykle przy kupnie nowego pojaz-
du użytkownik zauważa jedynie walory 
dekoracyjne powłoki lakierowej. W przy-
padku uszkodzenia powłoki i jej naprawy 
również w pierwszym rzędzie ocenia 
estetykę wykonanej naprawy. Aby być 
pewnym, że parametry ochronne po-
włoki w trakcie jej naprawy również 
zostały odtworzone warto stosować 
technologię, która charakteryzuje się 
odpowiednimi parametrami technicz-
nymi.
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Podczas wykonywania co najmniej kilku tysięcy kalkulacji 

w systemie Audatex, spotkałem sie nie jednokrotnie z pro-
blemem prawidłowego rozróżniania technologii lakierowania 
zadawanych podczas wykonywania kosztorysu naprawy. Nie-
znajomość możliwości jakie daje system Audatex istotnie rzu-
tuje na końcową kwotę rozliczaną np. z ubezpieczalnią lub też 
prowadzi do nieuzasadnionego podwyższania kosztów napra-
wy co wprost prowadzi do wyłudzeń większych odszkodowań 
przez serwisy naprawcze (rysunek poniżej). Warto więc nieco 
poznać technologię* poszczególnych operacji zalecanych do 
renowacji tworzyw sztucznych: 

L – Operacja stosowana podczas cieniowania elementów 
lakierowanych (stopień II). Prawidłowa technologia wykonania 
cieniowania w serwisie to wyszlifowanie danego elementu (np. 
papierem ściernym o gradacji 1200) na mokro i przelakiero-

wanie go częściowo lakierem bazowym a następnie lakierem 
bezbarwnym. Warto zaznaczyć, że II stopień lakierowania 
jest często błędnie używany przez firmy ubezpieczeniowe do 
naprawy np. zarysowań. technologia L (stopień II) nie zawiera 
w sobie użycia podkładu, który prawie zawsze jest konieczny 
do prawidłowego wykonania wszelkiego typu napraw. Tym 
samym jest to najtańsza technologia i wymagająca najmniej 
czasu lakiernika.

LI – Operacja stosowana podczas naprawy/przelakierowania 
podkładem elementów w tym tworzyw sztucznych (stopień 
III). Poza wszystkim tym co zawiera lakierowanie wierzchnie 
(L) przewiduje dodatkowo użycie większej ilości materiału 
lakierniczego w postaci podkładu/wypełniacza. Używamy go 
więc we wszystkich tych przypadkach, w których dany ele-
ment oprócz przewidywanego czasu na naprawę, wymaga np. 
szpachlowania co skutkuje dalszym lakierowaniem podkładem. 
Pamiętajmy, że stopień III (LI) w przypadku lakierowania głębo-
kich zarysowań elementu np. gwoździem uwzględnia jedynie 
wyszlifowanie (np. papierem o gradacji 240) danej powierzch-
ni, ponowne szlifowanie i następnie lakierowanie podkładem 
oraz lakierem bazowym i bezbarwnym. Należy więc egzekwo-
wać dodatkowy czas przeznaczony na naprawę uszkodzenia. 
Stopień ten proponuję również zadawać w sytuacji, gdy dany 
element został kupiony na giełdzie (np. w innym kolorze).  
Możliwośc jego zastosowania przedstawiono na foto 2 i 3, 
gdzie narożnik zderzaka był lekko przetarty. Został on więc 
wyszlifowany do samego plastiku, aby pozbyć się rys. Całość 
szlifowana na klocku oraz papierem od gradacji 180 do 240. 

Lakierowanie nowych elementów plastikowych 
w zgodzie z systemem Audatex

Trzydnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122
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Element ten po szlifowaniu zostaje polakierowany gruntem (w 
miejscach gdzie jest surowy plastik) a następnie podkładem. 
W dalszej kolejności po rozklejeniu szlifujemy cały element np. 
papierem o gradacji 1200 i lakierujemy go „na gotowo” lakie-
rem bazowym oraz bezbarwnym.  Innym przykładem użycia 
tego stopnia lakierowania przedstawia fot. 4 (poniżej).

LI1 – Operacja stosowana także w przypadkach wcze-
śniejszej naprawy danego elementu (podobnie jak w stopniu 
III). Oba stopnie jednak znacznie różni pracochłonność, gdyż 
technologia LI1 stosowana powinna być w sytuacji, gdy po-
wierzchnia szpachlowana jest większa jak 50% powierzchni 
danego elementu. Najczęściej niemożliwy przy lakierowaniu 
tworzyw sztucznych.

LE1 (K1R) – Operacja stosowana być powinna podczas 
lakierowania nowego elementu wyłącznie z tworzywa sztucz-
nego, wówczas gdy jego powierzchnia jest już fabrycznie 
polakierowana podkładem. Jest to najtańsza technologia 
lakierowania i często stosowana w serwisach naprawczych. 
Polega na przemyciu i przeszlifowaniu elementu (foto poniżej) 
a następnie polakierowaniu go lakierem bazowym (właściwym 
kolorem) i lakierem bezbarwnym. Warto sprawdzić czy nie na-
leży dodać do lakieru uelastyczniacza by podczas naturalnego 
zginania elementu nie dochodziło do pękania lakieru (w każdej 
z wymienionych technologii).

LE2 (K1N) – Jest to technologia pośrednia pomiędzy K1R a 
K1G. Element dostarczany jest nowy i zagruntowany. Nawet mniej 
doświadczony lakiernik powinien rozpoznać tego typu fabryczne 
przygotowanie. Dalsza obróbka polega często na odpowiednim 
przygotowaniu elementu po czym zostaje on polakierowany pod-
kładem a następnie lakierem bazowym oraz bezbarwnym. 

LE3 (K1G) – Operacja przeznaczona wyłącznie do lakiero-
wania elementów plastikowych dostarczanych jako część nowa 
w postaci surowego plastiku bez żadnej obróbki. Jej prawidło-
we wykonanie polega na przemyciu elementu plastikowego 
(często kilkukrotnie nie zapominając o zmianie ściereczki) a 
następnie na wygrzaniu elementu np. w komorze lakierniczej, 
aby zmywacz do plastiku dobrze odparował. Następnie ele-
ment taki powinien być zagruntowany. W następnej kolejności 
renowacja przebiega jak w stopniu K1N a więc lakierowanie 
podkładem, lakierem bazowym oraz bezbarwnym. Tak jak w 
przypadku innych technologii lakierowania tak i tu możemy po 
wysuszeniu podkładu/wypełniacza nanieść na element spe-
cjalny puder kontrolny, który ułatwi nam szlifowanie zderzaka 
np. na mokro papierem 800.  (foto nr 5 )

LE4 (K1G/PUR) – Operacja jest przeznaczona do lakiero-
wania specjalnej grupy elementów z tworzyw sztucznych np. 
takich, których struktura przypomina lekko miękką piankę. 
Dobrym przykładem może tu być spoiler dachowy do nie-
których modeli samochodów (oryginalny, zamiennik często 
jest plastikowy i wówczas lakierujemy go jedną z powyższych 
technologii). W przypadku Toyoty Corolli z rocznika 2002 
warto go najpierw (przynajmniej w części górnej) wyszlifo-
wać „dużym na klocku”. Pozwoli to znacznie wyrównać po-
wierzchnię, którą następnie lakierujemy podkładem. Wcześniej 
po dobrym oczyszczeniu powierzchni sprawdzamy, czy nie 
należy zaszpachlować drobnych dziurek i kraterków.  Następ-
nie proponuję umiejętnie go wyszlifować, również z użyciem 
klocka na górnej powierzchni. Tym razem odbywa się do na 
drobniejszym papierze. Całość po przygotowaniu jest lakiero-
wana lakierem bazowym oraz lakierem bezbarwnym. Jest to 
najbardziej pracochłonna technologia. Zawiera ona właściwie 
zakres technologii K1G oraz elementy kompleksowego przy-
gotowania powierzchni. 

Żeby przedstawić omawiany problem jeszcze bardziej 
szczegółowo możemy to zrobić na przykładzie któregoś z po-
pularnych modeli samochodów. Poniższe zestawienie uwidacz-
nia różnicę w wybieranych przez nas operacjach. Ze względu 
na różną technologię oraz pracochłonność danej operacji 
kwoty za materiały lakiernicze oraz czas trwania robocizny 
istotnie się zmieniają.

foto 2 i 3
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foto 5

**Wykonano w programie Audatex z aktualizacją grudzień’09r.

Najczęściej spotykanym uchybieniem ze strony ubezpie-
czalni jest zadawanie operacji L w przypadku np. zarysowań 
oraz lakierowanie nowych elementów plastikowych w stopniu 
LE1 (K1R). O ile w pierwszym przypadku, uważam że jest to 
często celowe to w drugim wynika często z niewiedzy. Obie 
sytuacje najlepiej rozwiązywać za pomocą odpowiedniego 

wyjaśnienia popartego zdjęciami. Zdarza się też, błędna inter-
pretacja oznaczeń będących przy numerach referencyjnych 
wypisanych w zestawieniu elementów do wymiany. Bywa bo-
wiem, że przy numerze indentyfikacyjnym części zauważymy 
oznaczenie „:” co w języku Audatexu oznacza, że dana część 
przychodzi lakierowana. likwidator szkód nie chce wówczas 
uznać lakierowania danego podzespołu. Niestety szczegól-
nie w markach gdzie standardowo większość elementów z 
tworzyw sztucznych otrzymamy w ASO w postaci surowego, 
niegruntowanego plastiku oznaczenie „:” w Audatex ozna-
czać może nie tyle, że dany element jest polakierowany lecz 
to, że element ten nie lakierujemy w stopniu K1G lecz np. w 
K1R (tańszym). Spowodowane to jest warstwą podkładu na-
niesioną w warunkach fabrycznych. Różnice jakie wynikają z 
poszczególnych zadanych operacji widać na wykresie. Musimy 
pamiętać, że za zadaną operacją i wybraną technologią musi 
iść faktyczny stan rzeczy i nasza wiedza a nie pazerność warsz-
tatu lub płatnika. Pamiętajmy, że zarówno Audatex i Eurotax 
służy pomocą np. poprzez infolinie, gdzie możemy rozwiać na-
sze wątpliwości. Warto sprawdzić czy nie uciekają naszej firmie 
poważne kwoty, które np. się nam należą.  

 

Chcąc być w pełni obiektywnym, wspomnieć należy także 
o nadużyciach ze strony warsztatów naprawczych. Często one 
bowiem wykorzystują fakt otrzymania od ASO elementu, któ-
ry będąc surowym plastikiem nie zostaje lakierowany zgodnie 
z właściwą technologią droższym kosztorysem w stopniu K1G 
lecz w tańszym K1R. Prowadzi to np. do łuszczenia się lakieru 
pod wpływem wysokociśnieniowego mycia. W przypadkach 
spornych oraz niepewnych warto więc podpierać się fotkami 
wykonanymi po lakierowaniu podkładem. 

*Każdy producent lakieru posiada indywidualne zalecenia 
dotyczące np. ilości warstw, zakresu lakierowania, itd. do któ-
rych należy się stosować.

inż. Łukasz Szarama
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KOMPLETNY SYSTEM 
Z PEŁNĄ GWARANCJĄ 

TECHNOLOGICZNĄ

Dotychczasowe doświadczenie w rozwoju produktów 
linii Spectral pozwoliło na wdrożenie nowej, komplekso-
wej technologii SPECTRAL: to niezawodny i optymalny 
system materiałów do prac lakierniczych pozwalający 
na skrócenie czasu i minimalizację kosztów naprawy, 
przy zachowaniu najwyższej jakości wykonywanej usługi. 
Teraz można przeprowadzić przy jej użyciu komplekso-
wą, szybką i efektywną naprawę przy zachowaniu pełnej 
gwarancji technologicznej.

ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Nowy SPECTRAL to elastyczność stosowania: w zależności od specyfiki warunków 

pracy, wymagań danej naprawy oraz osobistych preferencji lakiernika system SPECTRAL 
można elastycznie dopasować do potrzeb, co w rezultacie zwiększa efektywność pracy w 
serwisie lakierniczym. Odpowiedni dobór materiałów umożliwia wykonanie zarówno śred-
nich i dużych napraw lakierniczych jak i szybką naprawę uszkodzenia punktowego, a także 
bezproblemową i trwałą naprawę tworzyw sztucznych. Wykorzystując elementy jednego 
systemu, uzyskujemy dostęp do szerokiego spektrum rozwiązań problemów spotykanych 
we współczesnym warsztacie lakierniczym.

Technologia SPECTRAL to optymalny wybór pozwalający na skrócenie czasu i mini-
malizację kosztów naprawy, przy zachowaniu najwyższej jakości wykonywanej usługi. 
Projektując go skupiliśmy się na optymalizacji wszystkich aspektów związanych z pracami 
lakierniczymi, w rezultacie czego można skrócić czas potrzebny do wykonania naprawy, a 
dzięki dużej wydajności komponentów systemu, obniżyć jej całościowy koszt.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW 
I CZASU NAPRAWY

www.spectral.pl
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1. Zanim przystąpimy do naprawy pamiętajmy, aby w razie 
potrzeby odpowiednio zadbać, by naprawiane uszkodzenie 
było odpowiednio ujęte w kosztorysie jaki przedstawimy do 
zatwierdzenia firmie ubezpieczeniowej lub klientowi. Zatem 
kosztorys taki powinien posiadać poza rzeczami naturalnymi 
takimi jak demontaż wyposażenia wokół uszkodzeń odpo-
wiedni i adekwatny czas na naprawę oraz stopień lakierowania 
LI lub LI1, gdy powierzchnia szpachlowana przewyższa 50% 
powierzchni danego elementu.  

2. Rozpoczynamy naprawę od umycia elementu (gdy 
tego wymaga najpierw wodą zgrubnie) i jego odtłuszczeniu 
np. rozpuszczalnikiem nitro lub specjalnym zmywaczem na-
leży zmatować zakres, który będzie lakierowany podkładem. 
Najczęściej jest to obszar na przykład w przypadku drzwi od 
górnej krawędzi, gdzie montowana jest listwa zgarniająca szy-
bę drzwi do miejsca pod listwą ozdobną w części dolnej drzwi. 
Matujemy ten obszar papierem o gradacji np. 240. Następnie 
jednym ze sposobów naprawy takiego przetarcia z lekkim 
wgnieceniem jest „spłycenie” uszkodzenia poprzez mocniejsze 
wyszlifowanie. Pozwoli to na likwidację ostrych krawędzi takiej 
rysy i pomoże uniknąć jej uwidocznienia (obrysów) po wykona-
niu naprawy.  (rys. 1(1))

3. Kolejną czynnością jest odmuchanie i odtłuszczenie po-
wierzchni, którą szlifowaliśmy ze szczególnym wyczuleniem na 
dokładne oczyszczenie rysy na całej jej głębokości. Następnie 
masą szpachlową po odpowiednim rozrobieniu zaszpachlowu-
jemy uszkodzenie („spłycenie”). Musimy pamiętać o naddatku 
szpachlu jaki musimy zostawić, by ponownie uformować 
uszkodzoną powierzchnię elementu. Warto również na tym 
etapie zlikwidować inne ubytki lakieru (np. odpryski od ka-
mieni). Jeśli są one w obszarze, który będzie lakierowany pod-
kładem, również możemy próbować je zaszpachlować. Gdy 
są w części, która będzie w przyszłości lakierowanie jedynie 
na „przejście lakiernicze” to można je odpowiednio zakropić 
lakierem bazowym.

4. Po odpowiednim wysuszeniu masy szpachlowej przy-
stępujemy do szlifowania papierem na klocku np o gradacji 

180 (rys. 1(4)). Wówczas delikatnie wyrównujemy uszkodzenie 
w taki sposób, że ostatecznie po przejechaniu dłonią nie wy-
czuwamy rys i nie równości po nie prawidłowym szlifowaniu.  
Gdy szpachlowaliśmy nieco szerzej również szlifujemy na od-
powiednim klocku tak by powierzchnia nabrała optymalnego 
kształtu. Po szlifowaniu odmuchujemy element. Jeśli tego 
wymaga należy go okleić w zakresie, który będzie lakierowany 
podkładem.  (rys. 1(5))

5. Przystępujemy do aplikacji podkładu (wypełniacza) i do 
jego suszenia (rys. 1(6)). Następnie rozklejamy element i przy-
stępujemy do jego wyszlifowania na mokro. W miejscu gdzie 

Przerysowanie z wgnieceniem

Uszkodzenie bokiem samochodu o wystający element otoczenia to nie rzadkość. Uszkodzenie takie, może 
mieć różną skale. Od lekkiego przerysowania z niewielkim wgnieceniem do zniszczenia poszycia zewnętrz-
nego nadającego się tylko do wymiany na nowe. Zajmiemy się tą pierwszą opcją. Podczas wyboru technologii 
lakierowania jaką wybierzemy możemy zastosować tą podobną do usuwania głębokiej rysy. 
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nałożyliśmy podkład robimy to gradacją typu 800 również na 
klocku. Jeśli jest obszar nielakierowany elementu (np. dolna 
część poniżej listwy) szlifujemy ją na mokro papierem typu 
1200 szczególnie, gdy na obszarze tym zamierzamy zrobić 
tzw. „przejście lakiernicze” by wygubić różnice w kolorze. 
Całość po przemyciu czystą wodą i wytarciu do sucha (łącz-
nie z wydmuchaniem z zakamarków wody pod ciśnieniem 
oczyszczonego powietrza) możemy zacząć przygotowywać 
do lakierowania „na gotowo”. Warto zwrócić, uwagę czy na 
odnawianej powierzchni szczególnie w miejscu szpachlowania 
nie wystąpiły dziurki, których należy się pozbyć. W innym wy-
padku po całej naprawie mogą one być widoczne. Pamiętajmy, 
że podczas szlifowania podkładu możemy użyć specjalnie do 
tego celu przystosowanego „pudru” kontrolnego, który po-
zwoli nam na prawidłowe szlifowanie powierzchni z mniejszym 
ryzykiem przeszlifowania.

6. W dalszej części element zostaje przygotowany do 
lakierowania lakierem bazowym. W zależności od tego jaki 
to element jest on na przykład oklejany (rys. 1(12)). Po tym 
zabiegu już w komorze lakierniczej lub w przystosowanym 
do tego pomieszczeniu należy go dokładnie odmuchać (o 
czystości lakiernika nie wspomnę) przy włączonym wyciągu. 
Szczególnie zwracajmy uwagę, na ewentualne resztki wody, 
które skutecznie zepsują nam jakość lakierowania. Następnie 
element odtłuszczamy dwukrotnie za każdym razem zmienia-

jąc ściereczki. Przed samym 
lakierowaniem ponownie 
odmuchamy element. Na 
element aplikujemy odpo-
wiednio spreparowany lakier. 
Sam przebieg lakierowania 
różni się w zależności od 
typu lakieru (np. lakier 2-
warstwowy, lakier perła) oraz 
czasem jego producenta. Po 
lakierowaniu element jest 
suszony standardowo jak w 
przypadku innych wcześniej 
naprawianych przez nas ele-
mentów.

Powyższy sposób napra-
wy starałem się maksymalnie 
ujednolicić. Każda osoba czy-
tająca tego typu propozycje napraw, powinna je odnieść  do za-
leceń producenta używanych materiałów lakierniczych. Może 
bowiem nastąpić sytuacja, w której aplikacja danego produktu 
lakierniczego wymagać będzie nieco innego przygotowania/
oczyszczenia powierzchni szczególnie, gdy warsztat pracuje 
w technologii wodnej. Może być też inny sposób wykonywania 
poszczególnych czynności. inż. Łukasz Szarama

www.troton.com.pl
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Festool tworzy w postaci pneuma-
tycznej szlifierki oscylacyjnej LRS 400 w 
połączeniu z nowym wysokoefektywnym 
materiałem ściernym Cristal, a także 
oraz materiałem ściernym jakości Titan 
2 wielofunkcyjne trio do szybkiego i 
doskonałego szlifowania zgrubnego oraz 
dokładnego dużych powierzchni.

Szlifowanie dużych płaszczyzn
Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 

LRS 400 wyposażona w wyjątkowo długą 
stopę szlifierską posiada najlepsze wa-
runki do szlifowania dużych powierzch-
ni. Duży suw szlifujący wynoszący 4 mm 
zapewnia jej szerokie spektrum zastoso-
wań w zakresie szlifowania płaszczyzn i 
tworzy podstawę dla optymalnego ich 
polakierowania.

Znakomity efekt szlifowania i duży 
zakres zastosowań dla rzemieślników 
lakierników

LRS 400 ze swoją długą i szeroką 
stopą szlifierską stanowi narzędzie o naj-
większej płycie roboczej na rynku. Dzięki 
swojej wielkości i ergonomiczności jest 
jak stworzona do obróbki większych po-
wierzchni i szlifowania wyrównującego 
na (elementach) wszystkich typów sa-
mochodów osobowych (już eksploato-
wanych - ICH.) oraz nowych. W porów-
naniu z pilnikiem ręcznym uzyskuje ona 
superwyszlifowane powierzchnie dzięki 
szlifowaniu rozcierającym. Suw szlifują-
cy wynoszący 4 mm umożliwia bardzo 
szeroki zakres zastosowań w szlifowaniu 
powierzchni: od intensywnego i szyb-
kiego zeszlifowywania (albo: zdzierania 
- ICH) powierzchni szpachlowanych, 
poprzez szlifowanie międzyoperacyjne, 
po szlifowanie dokładne oraz szlifowa-
nie wypełniaczy materiałem ściernym o 
ziarnistości P320. Sprawdzony system 
Festool odsysania pyłu zapewnia także 
w tym przypadku czyste otoczenie 
pracy. 

O jej wyjątkowości decydują detale 
Mając stopę o wymiarach 80 x 400 

mm LRS 400 przylega pokaźną po-
wierzchnią do szlifowanej płaszczyzny, 
dzięki czemu zostaje ona wyszlifowana 
czysto i gładko. Tak oto skończyły się 

czasy, kiedy wskutek przechylania się 
długich szlifierek oscylacyjnych koniecz-
na była mozolna obróbka dodatkowa. 
Stopa szlifierska Stickfix z tworzywa 
MPE jest niezwykle odporna na zużycie, 
gwarantując długi okres użytkowania. 
Dzięki ergonomicznemu uchwytowi z 
miękką nakładką oraz uchwytowi do-
datkowemu LRS 400 można optymal-
nie prowadzić dwiema rękami. System 
wyważenia antywibracyjnego (VS-Stop) 
sprawia, że praca wykonuje przy zredu-
kowanych wibracjach. Mniejsze zmęcze-
nie w czasie obsługi szlifierki zapewnia 
także jej niewielki ciężar wynoszący 
tylko 2,6 kilograma, do czego przyczy-
nia się aluminiowa obudowa oraz wyko-
nana z magnezu płyta mocująca stopę 
szlifierską. I na koniec LRS 400 posiada 
czterokrotnie dłuższą żywotność dzięki 
swojemu silnikowi lamelowemu, który 
także przy minimalnym smarowaniu 
przekonuje wysoką odpornością na zu-
życie lameli i wirnika.

Cristal - nowy materiał ścierny opraco-
wany specjalnie do szlifowania zgrubnego

Pracując przy użyciu LRS 400, 
zwłaszcza w połączeniu z nowym 
materiałem ściernym Cristal, lakiernik 
samochodowy radzi sobie z każdym 
przygotowaniem podłoża na dużych 
powierzchniach, kiedy jest potrzebne 
szybkie i agresywne szlifowanie. Cristal 
to materiał ścierny niezwykle agresywny 
i w związku z tym doskonale nadaje się 
do wszystkich prac zgrubnych, jak np. 
szlifowanie zgrubne mas szpachlowych 
w przypadku poważnych uszkodzeń pro-
gów lub głębokich wgłębień w drzwiach 
lub błotnikach. Nasyp otwarty redukuje 
zaszlichcanie się materiału ściernego i 
przedłuża okres jego użytkowania. Spe-
cjalne lepiszcze zawierające żywicę fe-

nolową zapewnia silne związanie ziaren 
ściernych z (podłożem) paska ściernego.  

Cristal tworzy wyśmienitą jakość 
powierzchni szlifowanych wstępnie pod 
drugą operację szlifowania. Do szlifierki 
LRS 400 jest dostępny z ziarnistością od 
P40 do P120.

Titan 2 do szlifowania międzyopera-
cyjnego i dokładnego

Materiał ścierny Titan 2 do LRS 400 
ziarnistość w zakresie od P 40 do P 320. 
Przy jego użyciu lakiernik uzyskuje w 
szlifowaniu dokładnym wypełniaczy 
doskonałe wyniki na dużej powierzchni i 
tym samym bazę dla znakomitej powło-
ki lakierniczej. Znacznie dłuższe czasy 
użytkowania tego materiału ściernego 
i jego wysoka intensywność zeszlifo-
wywania przy niewielkiej chropowatości 
gwarantują szybszą i ekonomiczniejszą 
pracę oraz dokładne wyniki w przypadku 
wszystkich ziarnistości oraz wszystkich 
materiałów stosowanych w branży mo-
toryzacyjnej. Tym, co szczególne, jest 
tutaj kombinacja twardego ziarna ścier-
nego z tlenku glinu, powłoki stearynianu 
przeciwdziałającej przyleganiu pyłu i 
elastycznego, wytrzymałego materiału 
lepiszcza oraz nośnika. Titan 2 pokrywa 
wszelkie prace szlifierskie począwszy od 
zdzierania lakieru, przez szlifowanie koń-
cowe wypełniaczy przed lakierowaniem 
lakierem nawierzchniowym, po szlifowa-
nie dokładne jako przygotowanie przed 
polerowaniem.

Informacje na temat pneumatycznej 
szlifierki oscylacyjnej LRS 400, jakości 
materiałów ściernych Cristal i Titan 2 
osoby zainteresowane uzyskają pod 
adresem:

 www.festool-automotive.com

WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, 
JAK JESZCZE NIGDY

WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ DLA PERFEKCYJNEJ OBRÓBKI ZGRUBNEJ PŁASZCZYZN

Dane techniczne pneumatycznej szlifierki oscylacyjnej LRS 400:

Ciśnienie robocze   6 bar

Zużycie powietrza  ok. 390 l/min

Suwy robocze   ok. 14.000 min-1

Suw szlifujący   4 mm

Stopa szlifierska   80 x 400 mm

Ciężar    ok. 2,6 kg
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- Stopa szlifierska Szlifowanie wy-
jątkowo dużą stopą: 400 mm długości i 
80 mm szerokości. Z wysokowytrzyma-
łego materiału MPE. Naturalnie z prostą 
wymianą materiału ściernego dzięki 
Stickfix. 

- Nowy materiał ścierny Cristal do-
stępny jest teraz także dla pneumatycz-
nej szlifierki oscylacyjnej LRS 400 z ziar-
nistością P40, P60, P80, P100 i P120.

- Wysokowydajny materiał ścierny no-
wej generacji; o ziarnistościach P40, P60, 
P80, P120, P180, P240 i P320.

Szlifierka LRS 400 do nabycia w specjalistycznym handlu 
od września 2004, Cristal od kwietnia 2006, a Titan 2 od stycznia 2004!
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- Szlifowanie końcowe wypełniaczy 
LRS 400 oferuje szerokie spektrum 
zastosowań: od szlifowania zgrubnego, 
poprzez międzyoperacyjne, po szlifowa-
nie dokładne wypełniaczy.  

- Polakierowanie Z pomocą LRS 400 
i nowego materiału ściernego Titan 2 o 
ziarnistości P240 i P320 lakiernik tworzy 
bazę dla optymalnego polakierowania 
powierzchni.

- Szlifowanie wyrównujące Perfek-
cyjne szlifowanie wyrównujące dużych, 
płaskich i lekko wygiętych powierzchni 
w operacjach szlifowania zgrubnego i 
międzyoperacyjnego. 

- Zredukowane wibracje, ergonomicz-
na konstrukcja z uchwytem z miękką na-
kładką oraz niewielki ciężar minimalizują 
obciążenie rąk i ramion podczas pracy. 
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ZAREKLAMUJ SIĘ

tel. 662 035 011

Od 16 do 21 września 2008, 
odbędą się 20-ste, jubileuszowe, 
Targi Techniki Motoryzacyjnej 
– Automechanika Frankfurt, naj-
większa na świecie impreza tar-
gowa branży motoryzacyjnej. 
Organizatorzy spodziewają się w tym 
roku ponad 4600 wystawców. 

Ponad 167 tysięcy fachowców z 
branży będzie miało okazję za-
poznać się z ofertą wystawców 
zgromadzoną w następujących 
grupach tematycznych: 

 Parts & Systems 
 (części zamienne), 
 Accessories & Tuning 
 (akcesoria i tuning), 
 Repair & Maintenance 
 (wyposażenie warsztatów), 
 IT & Management 
 (oprogramowanie i systemy 
 komputerowe). 
 Service Station & Car Wash 
 (wyposażenie stacji 
 benzynowych i myjni). 

Większość wystawców prezen-
tujących swoja ofertę na targach, 
pochodzi z Europy Zachodniej, 
Północnej Ameryki i Japonii. Jed-
nak targi cieszą się również powo-
dzeniem u takich wystawców, jak 
Chiny, Indie, Turcja czy Afryka.

Stoisko firmy 
Troton znajdą Państwo 

w Pawilonie 11.0 box A47
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Kiedy dochodzi do lakierowania dol-
nych partii samochodu, każdy lakiernik za-
czyna mieć problem. Nawet wykonywanie 
tych czynności w pozycji leżącej niewiele 
pomaga, gdyż niewielki odstęp pomiędzy 
podłożem a progiem, nie pozwala na do-
stęp do dolnej części, np. do rynienki progu 
i co wtedy?

Na szczęście z pomocą przychodzi 
niemiecka firma Ikotec, dedykując do tych 
prac swój wielofunkcyjny, mobilny pod-
nośnik blacharsko-lakierniczy Minilift 2k. 
To małogabarytowe urządzenie znacznie 
ułatwia życie w warsztatach blacharsko-la-
kierniczych. Dzięki możliwości podnoszenia 
pojazdu za koło, jest dostęp praktycznie 
do najbardziej niedostępnych elementów 
karoserii. Praca przy takich częściach sa-
mochodu jak próg staje się dziecinnie pro-
sta i wygodna. Najniżej położony element 
karoserii mamy na wysokości 1 metra.

Minilift 2k wykorzystuje naturalne dla 
każdego samochodu rozłożenie ciężaru 
w aucie. Ciężar silnika sprawia, że gdy 
podnosimy za przednie koło auto podno-
si się jednostronnie na bok (foto nr 1), ta 
sama zależnośd sprawia, że przy uchwy-
cie za tylne koło, dużo lżejszy tył pojazdu 
w całości idzie do góry (foto nr 2).

Przechył boczny umożliwia nie tylko 
prace na dolnych częściach takich jak 
próg pojazdu, ale również umożliwia wy-
godny dostęp do dachu auta (foto nr 3).

Mobilność tego podnośnika umożliwia 
jego wykorzystanie w zasadzie wszędzie: 
w lakierni, na stanowiskach blacharskich 
ale również przed warsztatem do oglę-
dzin lub innych szybkich napraw. Dzięki 
wymiennym uchwytom z mobilnego 
podnośnika można konfigurowad różne 
inne urządzenia, dzięki którym możliwe 
jest: podnoszenie auta za próg, ściąganie 

sprężyn typu Mc Pherson, wyciąganie 
silników, opuszczanie skrzyni biegów a 
także samodzielny montaż drzwi a nawet 
zgniatanie puszek.

Podsumowując, to proste i wygodne 
urządzenie stanowi podstawę wyposa-
żenia serwisu blacharsko-lakierniczego, a 
dzięki przystępnej cenie, jest dostępne 
również dla mniejszych warsztatów.

Mirosław Misiuna

PROBLEMY Z LAKIEROWANIEM 
DOLNYCH PARTII POJAZDU

Foto nr 1

Foto nr 2

Foto nr 3 Lakierowanie dolnych partii pojazduUchwyt do montażu drzwi 



st
r.2

6
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.27

Tak jak odkręcanie u mechanika tak 
szlifowanie jest dla lakiernika nieodłącz-
ną czynnością w codziennej pracy. 

Jednak nie jest to wbrew pozorom 
czynność prosta i bez problemowa. Nie 

można jej także wykonywać wedle wła-
snego uznania lecz zgodnie z przyjętymi 
zasadami oraz wymaganiami techno-
logicznymi. Istnieje kilka przykładów 
postępowania w zależności od sytuacji 

w jakiej pracujemy. Przykłady podane 
poniżej, są ogólne i maksymalnie wywa-
żone pomiędzy różnymi producentami 
materiałów lakierniczych oraz sposobów 
naprawy.

Szlifowanie

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

0,5L + 0,25L
pojemnościnowe

NOWE POJEMNOŚCI     NOWE POJEMNOŚCI     NOWE POJEMNOŚCI     NOWE POJEMNOŚCI     NOWE POJEMNOŚCI 
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Szlifowanie nowych elementów 
metalowych

 Z chwilą zakupu na przykład nowej 
pokrywy silnika musimy ją polakierować 
zgodnie z wymogami. Pierwszą czynno-
ścią jest odtłuszczenie powierzchni przed 
szlifowaniem. Zakładając, że chcemy ją 
lakierować najpierw podkładem, a następ-
nie lakierem właściwym w technologii „na 
sucho” to należy ją wyszlifować papierem 
o gradacji 220-240. Wskazane jest, aby 

zrobić to za pomocą np. szlifierki na pła-
skich powierzchniach a na krawędziach na 
przykłada „szmatką do matowania” jakie 
są w ofercie wielu sprzedawców. Wówczas 
możemy uniknąć przeszlifowania krawędzi 
co nieco komplikuje dalszy proces napra-
wy. Szlifowanie za pomocą maszyny w 
porównaniu z ręcznym szlifowaniem nie 
tylko zaoszczędzi nam czas ale również 
lepiej wyrówna nam powierzchnię.

Szlifowanie nowych elementów 
plastikowych

Nowe elementy plastikowe mogą 
występować w kilku odmianach. Pierw-
sza z nich to surowy plastik. Często 
zderzaki w takiej postaci dostarcza na 
przykład Toyota. Wówczas pierwszą 
czynnością przed szlifowaniem jest 
ich umycie i wygrzanie na przykład w 
komorze lakierniczej by pozbyć się sub-
stancji powstałych przy ich produkcji. 
Następnie zderzak taki jest szlifowany. 
Najczęściej wykonujemy to papierem o 
gradacji 240-280 na sucho, tak by po-
tem go „zagruntować” oraz lakierować 
na gotowo lub podkładem. Drugi rodzaj 
zderzaków jakie możemy zakupić to 
zderzaki już zagruntowane. Wówczas tą 
delikatną warstwę lakieru możemy zma-
tować za pomocą odpowiedniej włókni-
ny tak by nadawał się do lakierowania na 
gotowo lub na podkład. Ostatni rodzaj 
elementów plastikowych, które możemy 
kupić to elementy już polakierowane 
podkładem i zagruntowane. Wówczas 
należy je wyszlifować do lakierowania 
końcowego. Można do tego zastoso-
wać szlifowanie włókniną w miejscach 
trudnodostępnych i na krawędziach oraz 
papierem 800-1000 na mokro w pozo-
stałych obszarach. Oczywiście zdarza się 
także, że otrzymamy element plastikowy 
już polakierowany w kolorze samochodu, 
lecz nie zawsze jest to sytuacja obniżają-
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ca nasze koszty. Często bowiem kupiona 
klamka do drzwi które wymieniliśmy jest 
polakierowana lecz jej odcień różni się 
od reszty elementów. Wpływ na to ma 
wiele czynników jak chociażby miejsce 
gdzie są one produkowane. W tej sy-
tuacji zmuszeni jesteśmy ją wyszlifować 
na mokro papierem o gradacji 1200 lub 
włókniną i polakierować tym samym la-
kierem bazowym co resztę elementów.

Szlifowanie szpachli

Jest kilka rodzajów szpachli ze wzglę-
du nie tylko na zastosowanie ale również 
na skład jaki mają. Samo ich szlifowanie 
jest zbliżone. Najważniejsze w tej sy-
tuacji jest to, aby szpachla taka była 
utwardzona. Szlifowanie nie do końca 
utwardzonej spowoduje szybkie „zaty-
kanie się” papieru bez względu na jego 
gradacje oraz późniejsze konsekwencje 
po jego lakierowaniu. Obróbka ścierna 
po szpachlowanej powierzchni może 
odbywać się na sucho za pomocą pa-
pieru o gradacji od 80 do 280. Wówczas 
przechodzimy w odpowiednich momen-
tach do szlifowania coraz to wyższym 
w numeracji papierem. Zaczynając od 
szlifowania zgrubnego papierem 80, 
kontynuujemy papierem 120, potem 
180 a wykańczamy na przykład 240. 

Ma to bardzo duże znaczenie, nie tylko 
w uproszczeniu takiego szlifowania, lecz 
również w zapobieganiu wadą lakierni-
czym po lakierowaniu powierzchni szpa-
chlowanej. Często się zdarza, że po kilku 
miesiącach od naprawy lakier „osiada” i 
widoczne stają się rysy wywołane pod-
czas szlifowania papierem o zbyt niskiej 
gradacji np. 180. Do tego wada wynika-
jąca z niedokładnego suszenia narazić 
nas może na dodatkowe koszty. 

Szlifowanie przy polerowaniu

Szlifowanie po w pełni nie udanym 
lakierowaniu jest kłopotliwe oraz wyma-
ga również wysokich umiejętności oraz 
wyczucia. Wady jakie mogą powstać na 
lakierze podczas lakierowania końcowego 
są różnorakie. Najczęściej są to różnego 
rodzaju wtrącenia w lakierze oraz nie-
prawidłowa jego struktura np. zbytnia 
„pomarańczowa skórka”. Wówczas 
lakiernik musi przystąpić po wysuszeniu 
samochodu do jego polerowania i ko-
rekty uwidocznionych wad. Szlifowanie 
największych wtrąceń wskazane jest, by 
wykonywać papierem wodnym minimum 
1200 a najlepiej 2000 na odpowiednio 
małym klocku pamiętając, że nie możemy 
dopuścić do przeszlifowania lakieru. Tutaj 
również zaczynamy od papieru o grub-

szym ziarnie i kończymy np. na papierze 
2500. Wszystko po to by maksymalnie 
wyrównać powierzchnię i zniwelować 
efekt spowodowany np. zanieczyszcze-
niem lakieru. Dodatkowo po szlifowaniu 
takim następuje polerowanie, które nie 
jest w stanie usunąć grubszych rys np. 
po papierze 1200, więc ich spłycenie jest 
często konieczne.      inż. Łukasz Szarama
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
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Około 400 osób wzięło udział w pią-
tej edycji Wielkiego Sprzątania Brzegów 
Parsęty. Spotkanie, które tradycyjnie 
kończy się wspólnym piknikiem i zabawą, 
integruje sąsiadów z okolicznych wiosek 
i przypomina im, że żyją w wyjątkowym 
miejscu. 

Imprezę przygotowali wspólnie: 
firma Troton z Ząbrowa, producent ma-
teriałów do konserwacji karoserii, założy-
ciel Porozumienia dla Parsęty, Klub Gaja 
z Bielska Białej i Stowarzyszenie Uśmiech 
z Rościęcina w gminie Kołobrzeg, która 
dołączyła do samorządów, sygnatariuszy 
Porozumienia. 

Po raz pierwszy wydarzenie, którego 
celem od początku było zwrócenie uwagi 
mieszkańców na niezwykłe walory rzeki, 
przyciągnęła tak wiele osób. Przyszli głównie 
mieszkańcy Ząbrowa i sąsiednich Pustar. Zje-
chali z całej okolicy. Bez dyskusji zakasali rę-
kawy i na dwie godziny rozeszli się z wielkimi 
workami na śmieci po brzegach swojej rzeki. 
W poszukiwaniu śmieci przeczesali kilka 
kilometrów. - Tym razem mniej było śmieci 
zaskakujących, takich jak jakieś stare wózki, 
rowery itp. Mam tu głównie  plastikow  bu-
telki – Krzysztof Selerowicz, pracownik fir-
my Troton, rozchylił jeden z dwóch sporych 
rozmiarów worków, które właśnie niósł na 
miejsce składowania  zebranych śmieci. 

- Ważne jest to, że uzbieraliśmy tylko 
jedną przyczepę, a jeszcze rok temu były 
dwie! Widać, że się ludzie edukują i za-
czynają szanować swoją okolicę – powie-
działa nam z satysfakcją w głosie sołtys 
Ząbrowa Eugenia Słabuszewska.

Jak co roku, na Sprzątanie Parsęty 
przyjechał szef ekologicznego Klubu Gaja 
z Bielska Białej, Jacek Bożek. Wspólnie 
z przyjaciółmi z klubu: Beatą Tarnawą i 
Pawłem Grzybowskim, przygotowali hap-
pening, którego bohaterką była Parsęta. 
To do niej można było adresować swoje 
symboliczne życzenia, spisane własnoręcz-
nie na kolorowych kartach. Jak się okazało, 
za pisanie zabrały się nie tylko dzieci. 
Wśród życzeń wyeksponowanych nad 
rzeką, znaleźliśmy i takie: „chciałbym mieć 
nową żonę (lepszą)”. Lista życzeń dzieci, w 
tym uczniów okolicznych podstawówek i 
gimnazjów, była tak różnorodna, jak bujna 
potrafi być wyobraźnia dziecka: „Chciał-
bym mieć fermę dżungurskich chomików” 
- widniało na jednej z kart. „Żeby wszystkie 
rzeki były czyste” - czytaliśmy dalej. Dzieci 
wplatały między swoje materialne prośby i 
takie, które powinny dać mocno do myśle-
nia dorosłym: „Chicałbym mieć drugiego 
kota – dziewczynkę i mniej zadań domo-
wych, nowe gry na konsolach i żeby była 
zgoda w domu” - przeczytaliśmy. „Żeby 
mój tatuś wrócił” - znaleźliśmy obok. 

Nad rzekę, z bardzo wzruszającym 
życzeniem przyszła Leokadia Olszak z 
Ząbrowa: - Przyszłam i tu, bo wszędzie 
zanoszę prośby, żeby mój wnuczek, 6 
– letni Kubuś wyzdrowiał. 

Piąty 
jubileusz 
sprzątania 
brzegów 
Parsęty

Życzenia do rzeki spisywały przede wszystkim dzieci
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Po oczyszczeniu ze śmieci brzegów 
Parsęty, nadszedł czas na zasłużony od-
poczynek. Na polanie zaczeła się wspólna 
biesiada. Z muzyką, atrakcjami dla dzie-
ciarni i brataniem się nie tylko sąsiadów. 
Imprezę z występami zespołów „Kurna 
Chata” z Ustronia Morskiego i New Stars 
oraz z darmowymi smakołykami z grilla 
i piwem, przygotowała firma Troton. 
- Liczę na to, że za jakiś czas będziemy 
się tu spotykać już bez sprzątania, które 
przestanie być w końcu potrzebne – taką 
refleksją podzielił się z nami Jan Wołejszo 
prezes Trotonu. - Myślę zresztą, że osią-
gnęliśmy taki etap, gdy okoliczni miesz-
kańcy uznali już to cykliczne wydarzenie, 
jako coś „swojego”. Jestem przekonany, 
że nawet gdybyśmy nie zorganizowali 
tej imprezy w przyszłym roku, to i tak 
wszyscy tu przyjdą. Oczywiście my re-
zygnować nie chcemy. Tym bardziej, że 
widzimy jak mieszkańcy naszej wioski są 
dumni, gdy mówi się, że to spotkanie  
organizuje  Ząbrowo.  

Tu wszyscy cieszyli się na to spotkanie 
– powiedziała nam rozpromieniona Jadwiga 
Osada, jedna z nestorek wśród miesz-
kańców Ząbrowa, która energią mogłaby 
obdzielić kilka znacznie młodszych od siebie 
osób. - Bo możemy sobie siąść z sąsiadami, 
posłuchać muzyki, porozmawać, potańczyć 
nawet! - zaimprowizowała wdzięczny pląs. - 
A wiecie co jest najważniejsze? To, że temy 
spotkaniu nie towarzyszą żadne awantury, 
żadne burdy. Wszyscy są dla siebie mili i 
życzliwi. Iwona Kalinowsk

Jacek Bożek, szef Klubu Gaja 
w Bielsku Białej, rozmowę z nami 
zaczął od opisu pewnej sceny, którą 
obserwował na polanie nad Parsętą 
chwilę wcześniej - Rozbawiona ko-
bieta, zaaferowana rozmową rzuciła 
niedopałek papierosa na ziemię. Wy-
starczył znaczący wzrok rozmówców, 
by papieros z ziemi wylądował w 
najbliższej popielniczce. Dobrze pa-
miętam pierwsze Sprzątanie Parsęty. 
Nie wiadomo było, czy się uda, czy 
ktoś przyjdzie i faktycznie wtedy ludzi 
było niewielu. Głównie pracownicy 
Trotonu. A teraz podchodzą do mnie 
kolejne osoby, które jak się okazuje 
mieszkają tu w okolicy i mówią mi, że 
w tym roku jest najlepiej, bo to już jest 
ich spotkanie, ich impreza, oni sami już 
dbają o to miejsce. To jest zdecydowa-
nie największy sukces Porozumienia 
dla Parsęty. Większy niż samo po-
sprzątanie tych śmieci. Gdy mówiłem 
ze sceny w stronę uczestników tego 
spotkania, że na międzynarowodych 
konferencjach opowiadam o tym co 
dzieje się za ich sprawą nad Parsętą, 
widziałem w oczach słuchaczy niedo-
wierzanie. A to prawda. Opowiadam 
o tym co robią jako o tzw. dobrej 
praktyce i słyszę w odpowiedzi: tak, 
to jest właśnie ta droga, tak się bu-
duje porozumienie społeczne. W tym 
wypadku wokół rzeki. Ono zaowocuje 
wkrótce kolejnymi pomysłami na to, 
co jeszcze można zrobić z korzyścią dla 
całej społeczności i miejsca, w którym 
żyje. Może np. leśniczy da drewno, kto 
inny projekt, jeszcze ktoś włoży pracę 
i wspólnie stworzą np. kolejne miejsce 
do plenerowego wypoczynku. Porozu-
mienie dla Parsęty to świetna spraw 
z jeszcze innego względu: inicjatorem 
jego powstania był biznes. To napraw-
dę rzadkość. W tym wypadku nie było 
tak, że samorządowcy oznajmili: zrób-
my coś, bo idą wybory. Biznes nie miał 
interesu w tym, by zmobilizować różne 
środowiska do zwrócenia się ku rzece. 
Okazało się jednak, że społeczność 
lokalna to „kupiła” i już wie, że chce 
znacznie wiecej. 

Na dzieci czekały konkursy z nagrodami. Owacje budziły zwłaszcza popisy bardzo młodych, 
wokalnych talentów 

Załadunkiem zebranych śmieci 
na przyczepę zajęli się obecni podczas 

wszystkich pięciu imprez strażacy 
ochotnicy

Biesiada przy pełnym stole 
i atrakcjach na scenie

Gdy strażacy z OSP Tryton pracowicie 
zbierali śmieci, ich wóz stał się atrakcją dla 

być może przyszłych strażaków
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Zasada napraw powypadkowych samochodów użytkowych, 
ciężarowych oraz przyczep, wyposażonych w tzw. oddzielony ele-
ment nośny czyli ramę, nie różni się w od napraw samochodów 
osobowych posiadających przeważnie karoserię samonośną. W 
obu przypadkach głównym czynnikiem oddziaływania na uszko-
dzony element pojazdu jest siła prostująca przyłożona w tym 
samym kierunku co siła, która uszkodziła pojazd i zbliżonej war-
tości lecz przeciwnym jej zwrocie. Różnica w konstrukcji pomiędzy 
elementem nośnym, a takimi zespołami jak kabina załogi czy 
też komora ładunkowa powoduje, że napraw powypadkowych 
wymienionych zespołów dokonuje się oddzielnie z zastosowanie 
innych technologii. 

NAPRAWA RAM

Całkowicie inne technologie stosowane są do naprawy ram 
nośnych samochodów użytkowych. Ramy nośne samochodów 
użytkowych wykonane są jako konstrukcje o dużej wytrzyma-
łości, sztywności oraz masie. Ze względu na wymienione czyn-
niki naprawę prowadzi się zwykle etapowo przy zastosowaniu 
sił o wartości składowych prostujących, mających przeciwne 
zwroty do sił deformujących. 

    

Proces naprawy ramy nośnej. (HERKULES)

Dla ułatwienia przywracania właściwych kształtów doko-
nuje się podgrzewania najbardziej uszkodzonych miejsc, co 
zwiększa plastyczność materiału z którego wykonana jest 
rama. Jako urządzenia do podgrzewania miejscowego stosuje 
się palnik gazowy (niezalecane) lub podgrzewacz indukcyjny 
(zalecane).  Podgrzewacze indukcyjne pozwalają na bardzo 
selektywną pracę zmniejszając do minimum utratę własności 
elementów konstrukcyjnych samochodu. Jednak siły stosowa-
ne do prostowania elementów ram samochodowych mają i tak 
znacznie większe wartości niż stosowane do napraw karoserii 
samonośnych. W karoserii samonośnej bowiem, największym 
odkształceniu zwykle ulegają odpowiednio skonstruowane i 
przeznaczone do tego elementy konstrukcyjne, natomiast w 
przypadku ramy, zbudowana ona jest aby mogła przenosić jak 
największe obciążenia przy zachowaniu odpowiedniej masy.

 

Podgrzewacz indukcyjny 
podczas pracy. (HERKULES)

Technologią umożliwiającą dokonanie prawidłowej na-
prawy ramy samochodu użytkowego jest wykorzystanie do 
tego celu specjalnego stanowiska naprawczego. Standardowe 
stanowisko zbudowane jest w oparciu o zabetonowaną w 
posadzce warsztatu ramę nośną (podobnie jak w przypadku 
stanowisk stacjonarnych do samochodów osobowych), wypo-
sażonej zwykle w środkowej części, w kanał naprawczy. Jako 
elementy robocze stosuje się zestaw wież pchających oraz 
zapór. 

Naprawa odbywa się poprzez równoczesne oddziaływanie 
sił równoległych o przeciwnych zwrotach, przyłożonych do 
naprawianej ramy. Poprzez takie oddziaływanie sił, powstają 
pożądane momenty gnące umożliwiające ich odkształcanie 
uszkodzonych fragmentów konstrukcji. 

Przykładowe prostowanie uszkodzonych ram nośnych 
samochodów ciężarowych. (HERKULES)

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

NAPRAWY POWYPADKOWE 
KONSTRUKCJI RAMOWYCH
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Podczas oraz po zakończeniu naprawy blacharskiej nie-

zbędne jest dokonywanie pomiarów kontrolnych. W przy-
padku kabin ma to jedynie znaczenie czysto technologiczne 
dotyczące uproszczenia i przyspieszenia naprawy. Inaczej jest 
w przypadku ram nośnych, które to stanowią bazę do moco-
wania elementów zawieszenia układu jezdnego. Wymusza to 
ich perfekcyjną geometrię kształtu, która ma bezpośredni 
wpływ na własności jezdne pojazdu. W pojeździe, który ma 
niewłaściwie naprawioną ramę nośną zwykle niemożliwe 
staje się ustawienie odpowiednich parametrów geometrii 
kół. Efektem tego jest jego niewłaściwe toczenie się układu 
jezdnego, które poza tym, że powoduje nadmiernie szybkie 
zużycie opon, pozostałych elementów zawieszenia oraz układu 
jezdnego i kierowniczego, to dodatkowo stwarza zwiększone 
ryzyko poślizgu oraz innych niepożądanych zjawisk podczas 
eksploatacji pojazdu. W przypadku pojazdów wieloosiowych 
jest to element bardzo istotny i bardzo trudny do stwierdzenia 
bez zastosowania odpowiednich przyrządów pomiarowych.

NAPRAWA KABIN

Kabiny samochodów ciężarowych, które zostały znacznie 
uszkodzone podczas kolizji drogowej przeważnie naprawiane 
są po uprzednim demontażu z pojazdu. Do prowadzenia na-
praw kabin samochodów ciężarowych stosuje się przeważnie 
oddzielne urządzenia, które współpracują z istniejącymi 
stanowiskami do napraw ram samochodowych (np. JOSAM, 
CELETTE) lub są skonstruowane jako samodzielne stanowiska 
(HERKULES). Urządzenie HERKULES 2500 TRUCK jest przezna-
czone do naprawy kabin samochodów ciężarowych produ-
kowanych przez firmy: MERCEDES, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, 
RENAULT i inne. Podstawę urządzenia stanowi stabilna i sztyw-
na rama nośna z zamocowanymi do niej czterema zestawami 
kołowymi o dużej nośności. Naprawiana kabina mocowana jest 
do ramy nośnej poprzez cztery „trawersy”, które mogą się 
przemieszczać po ramie we wszystkich kierunkach. Mogą one 
zostać zablokowane w dowolnym momencie naprawy poprzez 
dokręcenie śrub mocujących. Głównym elementem roboczym 
urządzenia HERKULES 2500 TRUCK jest wieża ciągnąca o mak-
symalnej sile ciągu 20 T. Dodatkowo urządzenie jest wyposa-
żone w wieżę pomocniczą o maksymalnej sile ciągu 10 T. Po-
szczególne wieże naprawcze można wyposażyć w przystawki 
typu żuraw lub przedłużacz. Wieże ciągnące mocowane są 
do ramy nośnej poprzez szczeliny w elementach składowych 
przy zastosowaniu specjalnych śrub łączących. Wieże te mogą 
być mocowane do ramy w dowolnej pozycji, pod żądanym 
kątem względem naprawianej kabiny samochodowej. Znaczna 
część uszkodzeń kabin samochodów ciężarowych stanowią 
wgniecenia profili zamkniętych, które można usunąć przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii napraw panelowych. 
Naprawy panelowe profili zamkniętych omawiane były już na 
łamach LAKIERNIKA. Nie mniej dla przypomnienia wymienione 
zostaną podstawowe narzędzia do napraw:

-spoter blacharski,
-Strong Puller,
-Easy Puller.
W przypadku napraw kabin 

zastosowanie mają również 
urządzenia do cięcia karoserii 
oraz lutospawarki.

 
Zgrzewarki to urządzenia 

dające znaczne efekty eko-
nomiczne podczas wymiany 

elementów karoserii. (GYS)

Nowoczesny spoter 
blacharski EZ-SPOT 3500A. 

(EZ-DENT)

 Do cięcia elementów współczesnych samochodów stosuje 
się coraz częściej przecinarki plazmowe. Pozwalają one na pre-
cyzyjne cięcie elementów bez zbędnych ubytków oraz uszka-
dzania elementów. Do łączenia blach karoseryjnych stosuje się 
zgrzewanie lub lutospawanie. Zastosowanie tych technologii 
daje lepsze efekty ekonomiczne oraz zwiększa trwałość napra-
wianych elementów. 

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

- mechaniczne,
- laserowo-mechaniczne.

Kolejnym systemem do naprawy kabin jest urządzenie 
skonstruowane jako osprzęt współpracujący z ramą nośną za-
kotwioną w posadzce warsztatu. System taki oferują miedzy 
innymi: JOSAM oraz HERKULES. Podstawę systemu stanowią 
dwie trawersy mocujące. Wyposażone są w uchwytu umożli-
wiające zamocowanie ich w szczelinach prowadnic podłogowej 
ramy nośne. 

 Wieże wysokiego 
ciągnięcia. (HERKULES)

Mocowanie odbywa się 
przy zastosowaniu specjal-
nych bagnetowych śrub 
blokujących. Rama nośna wy-
korzystywana jest również do 
mocowania wież ciągnących. 
Na wyposażeniu znajdują się 
standardowo dwie wieże wy-
sokiego ciągnięcia, dodatkowo 
wyposażone w przedłużacze o 
długości ok. 1000mm. Wieże 
zasilane są zestawami hy-
drauliczno pneumatycznymi. 
Mocowanie wież, podobnie jak trawers mocujących, odbywa 
się przy zastosowaniu specjalnych bagnetowych śrub bloku-
jących. Do bezpośredniego zamocowania naprawianej kabiny 
służą uchwyty stanowiące rodzaj imadeł wyposażonych w od-
powiednie końcówki do poszczególnych typów pojazdów.

Bogusław Raatz 
br@herkules-sc.pl
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Zwykle najpierw pojawia się marzenie. Droga do jego ralizacji 
bywa jednak bardzo różna. Prowadzi przez trudne początki 

w małym garażu lub pracę najemną w warsztacie „szefa”, w roli 
ucznia po kierunkowym wykształceniu albo osoby po kursie zawo-
dowym. Kolejne etapy wyznacza praca w charakterze pomocnika, 
czeladnika, by wreszcie objąć samodzielne stanowiska w kolejnych 
serwisach samochodowych. Całej tej drodze towarzyszy marzenie 
o własnej lakierni, blacharni czy serwisie mechanicznym. Na eta-
pie tych marzeń, które powoli nabierają kształtu planu, ani koszty 
inwestycji, ani przeszkody formalne nie stanowią bariery mogącej 
zburzyć dopieszczaną wizję własnej firmy.  W głowie istnieje tylko 
idealistyczne marzenie  o własnym, nowocześnie wyposażonym 
warsztacie z wysokim poziomem usług i wyłącznie zadowolonymi 
klientami.

Gdy narodzi się plan, na drodze jego realizacji staje niestety 
nie tylko brak odpowiedniego budżetu, ale też rozeznania 

w wymaganych formalnościach i nowoczesnych rozwiązaniach tech-
nologicznych. Zbierając informacje o wymogach formalnych i cenach 
poszczególnych elementów wyposażenia, zaczynamy sobie zdawać 
sprawę, że własny warsztat samochodowy to nie mały budynek z pusta-
ków i połączonych garaży, ale obiekt, którego układ i instalacje, spełniają 
szereg wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Ro-
śnie więc powierzchnia planowanego wcześniej budynku powiększana 
o pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe i techniczne. Rośnie 
powierzchnia wymaganej działki z miejscami postojowymi, ternem zie-
lonym i magazynem odpadów.  Rośnie też koszt jej uzbrojenia i moce 
instalacji medialnych. 

Gdy pojawiają się oferty z kosztem prac projektowych, formal-
nościami, pozwoleniami i zezwolenia użytkowymi obiektu, ich 

analizie towarzyszy niedowierzanie.  Zsumowane koszty planowanej in-
westycji ze zgromadzonych ofert różnią się od siebie   znacząco od kwot 
towarzyszących dopieszczanemu marzeniu. Na etapie fantazji obiekt 
rósł i stawał się coraz bardzie profesjonalny, ale koszt jego budowy i 
wyposażenia stał w miejscu. Wtedy wszystko było jasne i proste, a tu 
w realnym świecie, analizując oferty dostawców wyposażenia budynku 
i sprzętu technologicznego stwierdzamy, że wiele informacji wzajemnie 
się wyklucza. Oferenci chwalą swoje rozwiązania i ganią jednocześnie 
propozycje swych konkurentów. Powoli uwidacznia się to, co na etapie 
marzenia było niewidoczne: dodatkowe wyposażenie obiektu oraz opcjo-
nalność rozwiązań. Teraz gdy podejmowane są decyzje o sposobie za-
silania kabin czy pieca, ujawnia się koszt atestowanych zbiorników oleju 

opałowego zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu i kwoty na 
kolejne metry bieżące jakiś rurki miedzianej zwanej instalacją olejową. 
Gdy wybieramy zasilanie gazowe, nagle podstawowa wersja kabiny 
czy pieca grzewczego drożeje o kilka tysięcy złotych ze względu na 
palnik, przy czym dochodzi jeszcze koszt  czegoś, co projektanci na-
zwali ścieżką gazową.  W rozmowach z oferentami okazuje się, że koszt 
fundamentów czy przepustów dachowych pod kabinę, płyt pod podno-
śniki  czy konstrukcji pod odciągi spalin, to elementy nie objęte ofertą 
montażu tych urządzeń. Dodajemy jedne wartości do drugich nie mając 
możliwości rezygnacji z żadnego z elementów i planowany budynek, nie 
dość że się rozrósł, to jeszcze zaczyna się mocno komplikować. Już na 
etapie projektu budowlanego trzeba więc dokonywać mądrych wyborów 
i podejmować celne decyzje.

Nagle zaczynamy zdawać siebie sprawę, że w zderzeniu z fak-
tami, posiadanie własnej działki budowlanej i 100 tysięcy zł z 

trudem zebranych oszczędności, to zbyt mało na realizację marzenia 
o małym, nowoczesnym, warsztacie samochodowym. Kolejne analizy 
gromadzonych ofert na budowę i wyposażenie obiektu pokazuje, że 
realizacja marzenia musi zostać odsunięta w czasie lub samo marzenie 
należy mocno okroić. Gdy wstępna, dwustronicowa kalkulacja inwestycji 
z kilkudziesięcioma pozycjami rośnie do wielkości ogromnego opracowa-
nia, a kosztorys zawierać zaczyna tysiące nieprzewidzianych wcześniej 
operacji towarzyszących i elementów technicznych, nadchodzi zwątpie-
nie w możliwość realizacji inwestycji w wymarzonym wcześniej kształcie. 
Wielu optymistycznie nastawionych inwestorów zaczyna powątpiewać w 
rzetelność otrzymywanych zestawień, próbując obejść jakieś zalecenia 

Własny warsztat w zasięgu ręki
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lub nie dopuszczając do siebie wskazówek technologicznych i wymogów 
technicznych dla urządzeń. Walczą oni z rzeczywistością próbując za 
wszelką cenę sprowadzić ją do poziomu posiadanych środków inwe-
stycyjnych.  Powoli jednak zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że 
niemiłe zaskoczenie końcową kwota wynika wyłącznie z rzetelności 
kosztorysu. Na tym etapie w wielu przypadkach, po zapoznaniu się z 
faktami, następuje częściowa kapitulacja. Gaśnie zapał i nadchodzi czas 
kompromisów. Od teraz realizacja marzenia podporządkowana jest już 
zasadzie: „wszystko jedno jak, byle było tanio” ! 

Jak widać marzenie zderzone się z twardą rzeczywistością nie 
wytrzymuje tej kolizji Nowoczesna firma mająca świadczyć usługi 

na wysokim poziomie, topnieje pod naciskiem ekonomicznym do pozio-
mu kilku pomieszczeń garażowych z mikro biurem. Wymogi formalne 
obchodzone są przez udawanie czegoś co nie istnieje. Zaczyna się 
opisywanie budynku, jego instalacji i pomieszczeń w dokumentacji pro-
jektowej, inaczej niż będzie w rzeczywistości, omijając nakazy formalne. 
Nowoczesne, niezawodne i renomowane wyposażenie zastępują tanie 
narzędzia, do których instrukcje obsługi napisane są „krzaczkami”. Nagle 
inwestor, który sam przeszedł przez różne stanowiska pracy, zapada na 
„zaćmę”, przestaje dostrzegać różnicę pomiędzy sposobem aplikacji czy 
jakością renomowanego pistoletu lakierniczego porównywango z pistole-
tem, który mozemy dostać w cenie zestawu z „fastfoodu”. Nagle klucze 
monterskie z minimalną ilością wysokogatunkowej stali, nie trzymające 
oznaczonych wymiarów, nadają się do prowadzenia naprawy tylko dlate-
go, że mieszczą się w budżecie inwestycji, a jeden komplet kosztuje tyle, 
ile dwa markowe wkrętaki. Pomimo uwag, wątpliwości i ostrzeżeń wyra-
żanych przez obserwatorów tych poczynań żenujący poziom zakupów 
trwa, bo do zaćmy, dołączyły także kłopoty inwestora ze słuchem i opór 
na jakąkolwiek krytykę takich poczynań. Na razie na fali optymizmu nie 
zdaje on sobie jeszcze sprawy z pułapki w jaką właśnie wpadł. Wydaję 
mu się, że to tylko finansowy kompromis pomiędzy tym, co można było 
zrobić, a tym co wcześniej było planowane. Usprawiedliwia on własne 
decyzje, wmawiając sobie i obserwatorom tych poczynań ( a w przyszło-
ści własnym klientom ), że tani lakier i technologia, szlifierka, wiertarka, 
czy zestaw kluczy monterskich, są  przecież porównywalne z tymi reno-
mowanymi, wymarzonymi wcześniej narzędziami. Twierdzi odważnie, że 
używana, kilkunastoletnia sprężarka, kabina lakiernicza czy podnośnik, 
działają  tak samo sprawnie, jak ten nowy. Co więcej, przekonuje, że tym 
wyposażeniem nadal świadczyć może usługi na tak wysokim poziomie, 
jak ci którzy na takie kompromisy nie poszli. To oni właśnie popełnili błąd 
kupując nowe, markowe narzędzia, to oni przeinwestowali swoje obiekty 
umieszczając w nich bramy segmentowe zamiast wrót z blachy, wentyla-
cję zamiast dziur w ścianie, grys na podłoże zamiast malowanego betonu 
i tani piec na stare deski, zamiast kotła z automatyką i grzewczymi syste-
mami oszczędzającymi paliwo. Gdzie w takim razie przepadło to marze-
nie o nowoczesności, wysokiej jakości napraw i zadowolonych klientach  
?  Na to też znajdzie się „tania” odpowiedź: przecież marzenia są dobre 
dla dzieci, a  w końcu trzeba dorosnąć, zostając realistą. 

W efekcie takiego „realizmu” powstanie mało prestiżowy obiekt 
garażowy, z dwu może trzy osobową załogą, fatalnie wy-

posażony, z biurem w domu lub ... składziku na szczotki. To obiekt 
pozbawiony tego minimalnego luksusu, tak cenionego przez każdego 
odwiedzającego go klienta. Obiekt skazany na konkurencję cenową i po-
zyskiwanie zleceń za pomocą kosztownych układów, kolejnych wysokich 

rabatów i ustępstw w zakresie naprawy. Obiekt, w którym jego właściciel 
jest mechanikiem, lakiernikiem, zaopatrzeniem i szefem. To też obiekt, 
który zamożniejsi klienci mogący zapłacić dużo więcej za usługi ominą 
szerokim łukiem, choć mogliby być zadowoleni z jakości świadczonych 
usług i szybkich terminów realizacji. Niestety będą bali się to sprawdzić !  
To taki obiekt , o którym nowocześnie wyposażone firmy mówią „garaż”, 
„komórka” lub „szopa”.  Z biegiem lat staje się jasne, że to trafne określe-
nie, dziś wskazujące czytelną i jasną przyszłość takiego „kompromiso-
wego” warsztatu.  Po latach okaże się, że nie ma środków na inwestycje 
z tanio wykonywanych napraw starszych samochodów, a wcześniejsze  
kompromisy w doborze wyposażenia wyłączają z użytkowania kolejne 
narzędzia i urządzenia. Po kilku latach tanio wybudowany i nie skończo-
ny często budynek, wymaga już napraw i remontów. Tak oto  marzenie 
może przerodzić się w dryf na falach kolejnych kryzysów z nielicznymi 
momentami dobrej koniunktory, z których można pokryć własne, zaległe 
zobowiązania i rok po roku z trudem utrzymywać się na powierzchni. 

Czy na pewno tak miała wyglądać ta wymarzona własna firma, 
która tylko na chwilę skręciła w kierunku kompromisu wyposa-

żenia, mniejszej powierzchni, i tanich rozwiązań technicznych ? Czy 
to możliwe żeby od pierwszej myśli o własnym warsztacie, wyobraźnia 
inwestora była taka płytka i ograniczona małymi kwotami ?  Co spowodo-
wało, że w praktyce budowa własnej firmy – takiej na całe życie – skoń-
czyła się na dużym garażu z pustaka i styropianu ?

Spróbujmy jednak wrócić do początku, do marzenia o własnym 
warsztacie. Takim w zasięgu finansowych możliwości . Spróbuj-

my dozbroić to marzenie już na początku w informację o wymaganych 
formalnościach, precyzyjnych kosztach budowy, wyposażenia i urucho-
mienia.  Precyzyjnych nawet wtedy gdy fantazja rozpycha go o kolejne 
stanowiska lub powoduje zmianę profilu. Gdyby sięgnąć po gotowy 
schemat, taką „ściągę” z kosztami i formalnościami, to każdy mógłby 
błyskawicznie sprawdzić, ile kosztować będzie realizacje jego własnego 
marzenia. Gdyby istniało rozwiązanie techniczne, w którym cały obiekt i 
jego wyposażenia dostarczane byłyby jak kontener lub kabina lakiernicza 
do szybkiego sprawnego montażu, a formalności ograniczone zostały do 
minimu, to pojawią się także szybkie i proste sposoby finansowania. Gdy-
by taki program pozwalał na realizację dwu, albo dwunasto stanowisko-
wego warsztatu, to każde marzenie płynnie przeszłoby w rzeczywistość i 
to maksymalnie w 99 dni po tym jak zapadnie decyzja o jego realizacji. 

Na szczęście takie systemowe rozwiązania są już dostępne

Przykładem  modułowego warsztatu samochodowego jest produkt 
firmy NUSSBAUN (www.car-satellite.com) – CAR SATELLITE 

obejmujący - warsztaty mechaniczne, serwisy ogumienia i diagnostykę. 
Warsztat ten dostarczany jest w elementach i składany błyskawicznie na 
przygotowanej wcześniej płycie fundamentowej. Obiekt zawiera wszyst-
kie elementy budynku instalacje i wyposażenie stanowisk. Przemyślany 
konstrukcyjnie i funkcjonalnie szybki system budowy, kompleksowo 
rozwiązujący wszystkie problemy inwestora na wysokim poziomie ja-
kościowym. Na razie obiekty takie budowane są w Niemczech i krajach 
zachodniej Europy, ale technicznie nic nie stoi na przeszkodzie w spro-
wadzeniu takiego warsztatu do naszego kraju. 
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Na terenie Polski dostępny jest podobny produkt, z kompletnym 

programem inwestycyjnym o nazwie  MODULARNY WARSZ-
TAT (www.modularny-warsztat.pl). Obejmuje on serwis mechaniczny, 
ogumienia, blacharnie, lakiernię, SKP, myjnie i obiekty handlowo usłu-
gowe branży motoryzacyjnej, np. warsztat wymiany szyb czy montażu 
radioodbiorników. Obiekt ten, tak jak w przypadku produktu CAR SATEL-
LITE, to lekka hala stalowa ze skręcaną konstrukcją i płytami osłonowy-
mi. W skład oferty wchodzą do wyboru, dwie części socjalno biurowe dla 
małego i większego warsztatu oraz moduły pojedynczych stanowisk dla 
każdej specjalizacji. Ciekawostką jest to, że obiekty systemu „modularny 
warsztat”  mają także rozwiązania techniczne dla osób planujący umiesz-
czenie w nich części mieszkalnej oraz ofertę stanowisk naprawczych dla 
samochodów ciężarowych i autobusów.  Rozpiętość konstrukcji wynosić 
może 8, 10, lub 12 metrów, a długość obiektu, to wielokrotność wybra-
nych stanowisk naprawczych o szerokości 4, lub 4,5 m. Najmniejszy 
warsztat z częścią socjalną i dwoma stanowiskami nie przekracza 100 
m/kw powierzchni  - 8 x ( 3 x 4 ) 12 m.  

W gotowym, dopracowanym rozwiązaniu systemowym, w któ-
rym koszt budowy i wyposażenia każdego stanowiska i jego 

elementów jest z góry określony, odpowiedź na pytanie „ ile to kosztuje” 
jest szybka, a co najważniejsze bardzo precyzyjna. W przypadku „sys-
temu”, w którym obiekt traktowany jest jak kompletne urządzenie, nie 
ma już konieczności nerwowego oczekiwania na zakończenia projektu 
wykonawczego, aby poznać koszt jego budowy. W powtarzalnym roz-
wiązaniu systemowym koszty inwestycji znane są od samego początku, 
a co najważniejsze niczego w nich nie pominięto i niczego nie zatajono.  
W przypadku obiektów systemowych całość inwestycji złożona jest z 
przemyślanych i sprawdzonych rozwiązań technicznych, umożliwia-
jących ograniczenie nakładów do niezbędnego minimum. Zgodnie z 
maksymą „czas to pieniądz” nie ma tu miejsca na błędy wykonawcze czy 
projektowe, znacząco podnoszące koszty i wydłużające terminy realiza-
cji indywidualnie prowadzonych inwestycji. Większość prac to montaż 
pasujących do siebie elementów i instalacji. Szybko, sprawnie, solidnie. 
Tylko czy tanio ?

Obiekt systemu „CAR SATELLITE” to produkty na bardzo wyso-
kim poziomie technicznym, montowane w kilka dni ze specjal-

nych prefabrykatów. Taki standard i niewiarygodnie krótki czas montażu 
ma swoje odbicie w wysokiej cenie tego systemu. Standard polskiego 
obiektu „MODULAR” jest dużo niższy zarówno po stronie budowlanej, 
jak i po stronie kosztów jego wyposażenia. Różnica w cenie porówny-
walnych budynków tych systemów sięga nawet … 70 % na korzyść 
systemu „Modular”. Te różnice wynikają ze skierowania obu produktów 
do zupełnie rożnych odbiorców. W przypadku systemu z Niemiec, odbior-
cą docelowym jest sieć naprawcza podobna do działających w Polsce 
marek KWIK-FIT, CARMAN, FEU VERT oraz zamożnych inwestorów 
przejmujących satelitarną obsługę mechaniczną, jednej lub dwóch marek 
samochodów. Taki obiekt postawiony zostać może błyskawicznie w małej 
miejscowości lub przy szlaku komunikacyjnym i pełni rolę satelity dużego 
serwisanta np. marki SMART. 

Natomiast obiekty klasy MODULAR przeznaczone są dla małych 
i średnich inwestorów posiadających ograniczone możliwości in-

westycyjne. Tu zgodnie z założeniami, głównymi odbiorcami systemu są 
inwestorzy, którzy planując budowę nie chcą korzystać ze źle rozumia-

nych – opisanych wcześniej - kompromisów technicznych, ale posiadane 
środki finansowe ograniczają im możliwość szerokiego działania. Ta 
oferta opiera się zasadniczo o idee obiektu, którego dalsza rozbudowa 
w przyszłości jest bezkonfliktowa i banalnie prosta. Dlatego pozwala na 
rozłożenie inwestycji w czasie, dzieląc ją na etapy, których realizacja do-
pasowana zostanie do indywidualnego tempa rozwoju każdego z inwe-
storów. Największa zaleta tego produktu, to umieszczenie w jego ofercie 
wszystkich elementów koniecznych do realizacji marzenia o własnym 
warsztacie samochodowym. Mamy tu gotowe już projekty z możliwością 
niewielkich modyfikacji, dobrane wyposażenie budynku i stanowiska z 
dopasowanymi do nich rozwiązaniami technicznymi, estetyczny i prosty 
w wykonaniu budynek, funkcjonalne stanowiska oraz gwarantowane 
przeprowadzenie wszystkich procedur budowlanych i formalnych. Gdy 
oferta obejmuje wszystkie elementy i formalności, pozyskanie kredytu 
czy leasingu staje się znacznie prostsze. Nie grozi już nikomu nagłe za-
trzymanie inwestycji z powodu tak często spotykanego, źle skalkulowa-
nego kosztorysu. Tu nie ma miejsca na kompromisy techniczne i rozwią-
zania „na skróty”. Projektanci systemu Modular dołożyli wszelkich starań 
aby uprościć budowę  obiektu jak tylko jest to możliwe. Ograniczeniem 
są jednak wytyczne funkcjonalne i obowiązujące przepisy, które spełniać 
musi każdy budowany warsztat, nawet wznoszony w oparciu o rozwiąza-
nie systemowe. W każdym przypadku gdy inwestor uzna,  że oferowany 
standard wykończenia jest zbyt „podstawowy”, może go oczywiście pod-
nieść dobierając droższe i bardziej efektowne rozwiązania techniczne 
czy ozdobne. Trzeba jednak pamiętać, że system Modular został tak 
opracowany, aby koszt jego budowy i wyposażenia był wyraźnie niższy 
od układu tzw. gospodarczego systemu budowy. W innym przypadku nie 
obroniłby się jako produkt ofertowy, bo … nikt nie chce przepłacać, nawet 
jeśli oferta jest kompleksowa i bardzo wygodna w realizacji.

Każda dostawa obiektu systemowego poprzedzona jest uzy-
skaniem pozwolenia na budowę i uzbrojeniem terenu. Montaż 

obiektu nie przekracza 99 dni w przypadku obiektu MODULAR i 10 dni 
w systemie CAR SATELLITE – NUSSBAUM. W programie modularny 
warsztat, po zakończeniu prac  budowlanych i montażowych przeprowa-
dzane są wszystkie formalne odbiory techniczne i wydawane dopuszcze-
nie do użytkowania. W przypadku lakierni i SKP wykonywane są także 
odrębne procedury dopuszczenia takich obiektów do pełnienia swoich 
funkcji, przez uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń i dopuszczeń 
urządowych. Ponieważ CAR SATELLITE to produkty niemieckie, do 
przeprowadzenia odbiorów i dopuszczenia obiektu do użytkowania ko-
nieczny jest udział pośrednika znającego wszystkie procedury formalne i 
zawiłości polskich przepisów. Kto nigdy nie realizował procedur dopusz-
czenia takiego obiektu do użytkowania, nie jest w stanie w pełni docenić 
jak atrakcyjna i wygodna dla inwestora jest gwarancja formalna ze strony 
wykonawcy, że przeprowadzi on wszystkie wymagane formalności. 

Wiele osób uważa, że prowadząc inwestycję samodzielnie, 
gospodarczym sposobem, uniknie kosztownych błędów 

budowlanych, a samodzielnie negocjując ceny materiałów zbuduje 
warsztat, tanio, solidnie i tak samo szybko jakby zrobił to generalny wy-
konawca czy dostawca systemu. Niestety nie wiedzieć czemu mechanik 
samochodowy czy pracownik lakierni uznaje często, że wykorzystując 
swoje wieloletnie doświadczenie projektowe i budowlane oraz poświę-
cając czas na nadzory i biegając za każdym dokumentem osobiście do 
urzędów, gestorów sieci, i dostawców, zrobi to szybciej taniej i sprawniej 
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niż specjaliści w tej branży, a w zasadzie branż. Pamiętajmy bwiem, że 
odbiór budynku to zestaw skomplikowanych procedur i formalności, a do-
puszczenie do użytkowania poszczególnych instalacji technologicznych 
czy działów firmy, to zupełnie inne działania. Oczywiście wszystkie z tych 
formalności można przeprowadzić kolejno i dopuścić do użytkowania 
obiekt wybudowany metodą gospodarczą. 

Rozwiązania systemowe mają tu przewagę, bo od samego 
początku prac projektowych wszystkie działania są skoordyno-

wane, a wymagane dokumenty i certyfikaty stanowią formę modyfiko-
wanego „szablonu”. Tak jak w przypadku prac projektowych, budowy i 
montażu wyposażenia, również formalności końcowe realizowane są w 
„systemie”  szybko,  sprawnie i … tanio.  

Ten szybki czas realizacji obiektów systemowych przekłada się 
na możliwość pozyskania kredytowych środków finansowych na 

inwestycję, w tym także dotacji unijnych. Takie profesjonalne działanie 
dostawcy kompleksu warsztatowego, bez miejsca na błędy, opóźnienia 
i wzrost kosztów budowy w trakcie jej trwania, to ich główne zalety, nie 
spotykane w żadnym innym trybie inwestycji, gdy budynek i jego instala-
cje zależne są w całości od rozwiązań technologicznych.  W tym aspek-
cie uznać można, że porywanie się na samodzielne prowadzenie budo-
wy skomplikowanego technicznie budynku warsztatu samochodowego 
przez jego przyszłego właściciela, jest równie profesjonalne, jak... napra-
wa silnika lub lakierowanie samochodu wykonane przez ekipę budowla-
ną czy architekta. Oczywiście da się to zrobić. Przecież klienci warsztatu 
często uważają, że kilkanaście tysięcy złotych za naprawę lekkiej stłuczki 
to naprawdę duża przesada. Nie widzą i nie rozumieją ilości koniecznych 
do wykonania operacji technologicznych i stopnia komplikacji używanych 
narzędzi i materiałów.  Nie mają też pojęcia o poziomie wiedzy i do-
świadczenia koniecznego do realizacji takiego zadania. Nie widzą nawet 
różnicy pomiędzy zamiennikami czy materiałami lakierniczymi różnych 
koncernów, ale słyszeli, że kosztują one co najwyżej  kilkanaście złotych 
! -  Za co więc te finalne kwoty za naprawę?  Za samą robociznę ?  - py-
tają. - Może jednak zrobić to samemu w garażu – zaczynają główkować. 
No bo niby jakie błędy można tu popełnić? Przecież to takie proste!  Ktoś 
kiedyś malował jakiś mebel, inny naprawiał Poloneza, więc chyba mają 
porównaną i wystarczającą wiedzę... Zgroza.

Gdy planowana jest budowa warsztatu samochodowego po-
wszechne jest porównywanie kosztów takiej inwestycji do 

nakładów na budowę domu o podobnej powierzchni oraz do technologii 
wykonania takiego domu. To najczęstszy błąd kalkulacyjny niedoświad-
czonych inwestorów.

Niestety  warsztat to nie dom! W salonie nie jest przecież potrzeb-
ny fundament pod kabinę lakierniczą, którego koszt realizacji 

sięgać może nawet 20 tys. zł, wymagając też odrębnego projektu. W ko-
tłowni domowej nie stanie piec grzewczy o mocy 100 KW, pociągając za 
sobą wszystkie konieczne rozwiązania techniczne tego pomieszczenia. 
Nie potrzeba tu specjalnej rozdzielnicy elektrycznej wielkości szafy na 
ubrania czy separatora oleju na garażowym podjeździe. 

W samym garażu kanał rewizyjny ( jeżeli w ogóle jest) nie ma 
wentylacji, oświetlenia, czujników stężenia gazu, kanalizacji, 

gniazd elektrycznych i filtrów sprężonego powietrza. W sypialni nikt nie 
wykonuje płyt betonowych pod montaż podnośników, a w kuchni nie 
montuje wentylacji mechanicznej 20 wym/h. Koszty budowy warsztatu 
samochodowego rządzą się własnymi prawami i wynikają z przyjętej 
technologii danego stanowiska. Oznacza to, że nawet koszty budowy 
jednego metra kwadratowego powierzchni są różne w każdej części 
obiektu. Przymierzanie tu nakładów finansowych na budowę domu czy 
nawet magazynu, nie ma żadnego sensu i logicznego uzasadnienia. 

Gdy koszt budowy i wyposażenia warsztatu samochodowego o 
konkretnej specjalizacji określony zostaje rzetelnie już na wstę-

pie planowanych prac, sami możemy się przekonać z czego on wynika. 
W chwili pojawienia się kosztorysów wykonawczych na elementy niewi-
doczne nawet dla specjalistów branży budowlanej, możemy ocenić czy 
dodane do siebie wartości składowe stanowią faktycznie podany koszt 
budowy i wyposażenia obiektu. Gdy wiemy ile kosztuje każde dodane do 
obiektu stanowisko wraz z jego wyposażeniem, można przygotować plan 

własnego warsztatu w oparciu o posiadane środki finansowe i zdolności 
kredytowe. Takie zalety posiadają tylko obiekty systemowe. Tu wyceny 
nie mają ukrytych kosztów i w trakcie realizacji inwestor nie jest zaskaki-
wany protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych, bo wyko-
nawca o czymś nie wiedział. Nie można przecież naiwnie liczyć na to, że 
jakaś firma budowlana zrobi nam prezent i z powodu niedomówienia w 
projekcie lub nieprecyzyjnych zapisów w umowie wybuduje obiekt za po-
łowę  uzgodnionej należności. Jest natomiast pewne, że gdy wykonawca 
pozna już szczegóły wszystkich prac przy skomplikowanych elementach 
budowlanych pod urządzenia technologiczne, to albo ich nie wykona, 
albo zażąda dodatkowego wynagrodzenia do tego uzgodnionego wcze-
śniej tylko na podstawie prostego projektu budowlanego. Dysponując in-
dywidualnym projektem budowlanym warsztatu, wyłonionym wykonawcą 
oraz podpisaną  z nim umową na kompleksowa realizację inwestycji „pod 
klucz”, nie ma żadnej gwarancji, że kwota zawarta w umowie będzie 
ostateczna. Wykonawcy nie dokładają się składakami i prezentami finan-
sowymi do  budowanych i wyposażanych obiektów. Taki „cud” jeszcze się 
nikomu nie udał, żadnemu inwestorowi prowadzącemu tak skompliko-
waną inwestycję, jaką jest warsztat samochodowy. Wielu jednak uważa 
buńczucznie, że są znacznie sprytniejsi od innych, starając się dokonać 
takiego „cudu” i w efekcie konfliktują się z dostawcami i wykonawcami 
prac, w końcu kapitulując przy braku rzeczowych argumentów. 

W przypadku rozwiązań systemowych budowa obiektu warszta-
towego traktowana jest jak dostawa i montaż wyposażenia. Po 

określeniu jego wielkości i charakterystyki, jego cena nie zmienia się, aż do 
dnia przekazania warsztatu do użytkowania. Konstrukcja i układ tego typu 
obiektów daje możliwość rozbudowy o kolejne moduły, bez konieczności 
dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącej i funkcjonującej już części 
budynku. Można więc zaczynać od małego dwustanowiskowego warsz-
tatu, a po latach zakończyć go na dziesiątym czy dwunastym module, 
dołączając kolejno tyle stanowisk, na ile będzie stać inwestora w danym 
momencie. Można także  …  przenieść obiekt po latach w inne miejsce, lub 
od początku postawić go na dzierżawionym terenie. Można też sprzedać 
po latach własny warsztat komuś kto postawi go po szybkim demontażu w 
dowolnym miejscu w Polsce.  Takich możliwości nie mają obiekty z pusta-
ków i styropianu oraz spawane konstrukcje stalowe. Teraz tylko pozostaje 
określić miejsce lokalizacji warsztatu i zgromadzić kapitał początkowy 
inwestycji,  a realizacja marzenia znajdzie się w zasięgu ręki.

Robert  Grzywaczewski

Szczegółowe informacje na temat procedur projektowych, formal-
ności, budowy i wyposażenia warsztatów samochodowych oraz 

opisanych w publikacji obiektów systemowych, uzyskają Państwo pod nr 
telefonu   601 221 760, lub kontaktując się  z autorem tekstu pod adre-
sem projekter@projekter.pl
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!
Od kilku już lat Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu 

odbywają się w cyklu dwuletnim. Kolejne edycje przypadają na 
lata nieparzyste. Powstałą lukę postanowili wykorzystać orga-
nizatorzy targów LUBTECH w Lublinie. Dodatkową motywacją 
do zaoferowania profesjonalistom z branży motoryzacyjnej 
kolejnej imprezy targowej jest niedosyt wszelkich imprez tego 
typu we wschodniej części Polski.

Wystawcy…
Targi zgromadziły wiele liczących się firm z branży zaplecza 

motoryzacyjnego. Bardzo dobry pomysłem organizatorów 
było oddzielenie Autosalonu od Targów Techniki Motoryza-
cyjnej. Dało to możliwość na kontakty handlowe pomiędzy 
rzeczywiście zainteresowanymi stronami. Niewielką grupę 
zwiedzających stanowili przypadkowi zwiedzający nie związani 
bezpośrednio z branżą motoryzacyjną. Kolejnym dobrym po-
mysłem było rozsyłanie indywidualnych zaproszeń do warszta-
tów samochodowych oraz wstęp dla profesjonalistów na zasa-
dach rejestracji zwiedzających przy wejściu na tereny targowe. 
Oto głowni wystawcy na targach LUBTECH 2010.

HERKULES - Bydgoszcz
PROFIL Sp. J. - Klęczany 
CX-80 POLSKA - Nowe Skalmierzyce 
MOTIP DUPLI POLSKA Sp. z o.o. - Wrocław 
SZCZEPAN PHU - Lublin 
DELTA TECHNIKA Sp. z o.o. - Lublin 
BEISSBARTH EQUIPMENT Sp. z o.o. - Warszawa 
UNIMETAL Sp. z o.o. - Złotów 
LIFTEX Sp. J. Lublin 
TOMCAR FHU Stęszew 
IKOTEC POLSKA Szczecin 
PAMUŁA BIS s.c. Bydgoszcz
JANMOR Sp. z o.o. Pabianice
TECHNIKA WARSZTATOWA Jarosław Ścibor Kraków 
AUTO-SZLIF S.C. Mełgiew 
DIESEL TECHNIKA S.C. Lublin 
PRONAR PHU Lublin 
KRIS-AUTO Radzyń Podlaski 
SUNRISE PHU Łódź 
S-A-M Sp. z o.o. Rzuchów 
VALVOLINE Warszawa 
TECHSAM WOCH Sp. J. P.W. Lublin 
Centrum Szkolenia Motoryzacji „AUTOELEKTRONIKA 
KĘDZIA” Poznań 
TRANS-WAG Sp. z o.o. Lublin

Jedną z głównych atrakcji targów był ŻYWY WARSZTAT zor-
ganizowany tradycyjnie przez firmę HERKULES. Do współpracy 
zaproszono firmy HELIOS POLSKA oraz WERTHER INTERNATIO-
NAL POLSKA. Pokazy technologii napraw blacharsko-lakierniczych 
wzbudzały ogromne zainteresowanie zwiedzających. Duża atrak-

cją dla warsztatowców byłam 
możliwość wypróbowania po-
szczególnych urządzeń oraz 
technologii pod okiem tech-
ników. Największe zaintereso-
wanie wzbudziły narzędzia do 
napraw panelowych karoserii 
samochodowych firmy EZ-
DENT SYSTEM. Zestaw do 
napraw panelowych EZ_DENT 
MAXI otrzymał wyróżnienie 
przyznane przez komisję, 
która powołali organizatorzy 
targów. HERKULES otrzymał 
również statuetkę TARGÓW 
LUBTECH 2010 za profesjo-
nalny i najciekawszy system 
prezentacji targowej.  wred

UDANA INAUGURACJA
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Warszawa:
Poznań:
Gliwice: 
Gdańsk:
Kraków:
Trzydnik

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
Krzysztof Smoliński  + 48 668 811 122

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
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Prace lakiernicze dobiegły końca 
– efekty pracy na zamieszczonych zdję-
ciach – a już w kolejce oczekiwały: insta-
lacja elektryczna, tapicerka i mnóstwo 
pomniejszych detali. Ważnych detali, 
ponieważ to one nadają samochodowi 
ostateczny wygląd.

Prace przy instalacji elektrycznej 
zajęły mi relatywnie niewiele czasu w 
stosunku do innych etapów pracy. Moje 
obawy wiązały się z tym czy poradzę 
sobie z dopasowaniem posiadanej już 
instalacji do nowych zastosowań. Na 
szczęście odbyło się to bez problemów.

Tapicerka była dla mnie sporym wy-
zwaniem. W moim życiu nigdy wcześniej 
nie robiłem podobnych rzeczy. Przygo-
towując się do tego „wyzwania” zaku-
piłem przemysłową maszynę do szycia 
- leciwego  Łucznika  LZ-3 - przyznaje 
bez ogródek, sprawdziła się znakomicie. 
Już po kilku próbach odnalazłem w sobie 
żyłkę krawca, jednak brak doświadcze-
nia i odpowiedniej wprawy wpłynął na 
wolniejsze tempo prac. Systematycznie, 
można powiedzieć „po nitce do kłębka” 
zakończyłem i ten etap prac. Od tego 
dnia wstając rano i przypatrując się 
Cadillacowi widziałem efekty mojej trzy 
letniej pracy. Moje marzenie było coraz 
bliższe realizacji.

Pozostały mi prace z drewnianym 
wystrojem wnętrza. Nie ukrywam, był 
to element którego najmniej się obawia-
łem, ponieważ posiadam nie tylko wielo-

letnie doświadczenie oraz wiedzę w tym 
zakresie, ale także klika specjalistycznych 
maszyn. 

Wystrój limuzyny został wykonany 
z drewna dębowego, gdyż ten rodzaj 
drewna cechuje  trwałość, piękno oraz 
majestatyczny charakter. Starałem się 
wykonać jak najwięcej elementów z 
drewna aby w jak największym stopniu 
zbliżyć się do oryginału z lat dwudzie-
stych. Elementy, w tym kierownicę, 
polakierowałem – i tutaj ciekawostka 
– lakierem bezbarwnym PROFIX-a prze-
znaczonym do lakierowania nadwozia 
samochodów. Oczywiście wcześniej 
skontaktowałem się z producentem la-
kieru i po konsultacjach wykonałem kilka 
prób. Tego rodzaju 
lakieru nikt nie zaleca 
do tego typu prac.  

Dlaczego akurat 
zdecydowałem się 
na taki rodzaj la-
kieru? 

P o n i e w a ż 
nie znalazłem 
o d p o w i e d n i k a 
w lakierach do 
drewna który da-
wałby taką głębie 
a przy tym był 
tak odporny na 
zarysowania.

Samochód 
wyposażyłem 

również w stylizowany kufer na wzór 
tych montowanych w pierwszych mo-
delach. Kufer wykonałem w całości z bla-
chy stalowej i polakierowałem w kolorze 
nadwozia.

Do ukończenia projektu potrzebne 
są tylko szyby, na których dostawę nie-
cierpliwie czekam.

Ludwik Rożniakowski

Replika Cadillaca 

– prace blisk
ie ukonczeniu`



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

Jedną z niespodzianek, jaka czeka zwie-
dzających Muzeum Oręża Polskiego w Koło-
brzegu  w sezonie letnim 2010 roku, będzie 
możliwość poznania konstrukcji wewnętrznej 
działa samobieżnego ISU-122. Zainicjowany 
przez dyrektora Pawła Pawlowskiego pro-
jekt adopcji zabytków a co za tym idzie wier-
nych rekonstrukcji (renowacji)  pojazdów, 
zakończyć się ma przywróceniem w/w wozu 
bojowego do statycznego stanu używalności 
oraz udostępnieniem jego wnętrza zwiedza-
jącym ekspozycję główną „Dzieje Oręża Pol-
skiego”. Otwarcie pojazdu stanowić będzie 
precedens w historii polskiego muzealnictwa 
wojskowego, ukazując tym samym jeden 
z najciekawszych typów uzbrojenia, jakim 
podczas i po zakończeniu II wojny światowej 
dysponował żołnierz polski.

Projekt ciężkiego działa samobieżnego 
powstał w Związku Radzieckim na 

przełomie lat 1942/1943, jako odpowiedź 
na coraz potężniejsze pojazdy wprowa-
dzane na służbę w szeregach niemieckiej 
Panzerwaffe. Uzbrojony w armatę dużego 
kalibru Zwierioboj – bo taką potoczną na-
zwę nadano nowej konstrukcji, stanowić 
miał alternatywę dla tradycyjnego, wieżo-
wego czołgu ciężkiego, a zarazem wypełnić 
lukę we wsparciu ogniowym pododdziałów 
pancernych. Według pierwotnych założeń, 
jako broń główną zamierzano wykorzystać 
haubicę kalibru 152 mm. W ten sposób po-
wstało najpotężniejsze działo samobieżne 
produkowane seryjnie w czasach drugiego 
z globalnych konfliktów – ISU-152 (które 
nota bene również podziwiać można na 
ekspozycji plenerowej MOP). Z powodu 
niedoboru powyższego rodzaju uzbrojenia, 
narodziła się jednak druga z siostrzanych 
konstrukcji – wyposażone w działo 122 
mm A-19, ISU-122.

Pierwszy egzemplarz testowy wozu, 
oparty o podwozie czołgu IS-2 (również 
w zbiorach MOP), zjechał z taśmy pro-
dukcyjnej Zakładów im. Kirowa w Czela-
bińsku w grudniu 1943 roku. Produkcję 
seryjną rozpoczęto jednak dopiero 
następnej wiosny. Ponad czterdziesto-
pięciotonowego kolosa w ruch wprawiał 
silnik wysokoprężny o mocy 520 KM, 
zdolny rozpędzić maszynę do prędko-
ści drogowej 25 km/h. Pięcioosobowa 
załoga, ukryta za sięgającym 90 mm 
grubości pancerzem, miała do dyspozycji 
haubicę kalibru 122 mm, której maksy-
malny zasięg strzału stromotorowego 
wynosił aż 14 km. Pojazdy wykorzysty-
wano jednak najczęściej do wspierania 
natarcia ogniem bezpośrednim (podą-
żały wówczas około 300 m za pierwszą 
linią), urządzania zasadzek, a także jako 
broń przeciwpancerną. Ostatnie wozy 
wycofano ze służby na początku lat 
sześćdziesiątych XX wieku.

21 sztuk ISU-122 przekazano pod 
koniec roku 1944, stacjonującemu 
wówczas w rejonie Chełma, 25. pułkowi 
artylerii samobieżnej, wchodzącemu 
w skład I. Korpusu Pancernego Wojska 
Polskiego w ZSRR. Dowódcą zgrupowania 
był płk Piotr Fizin, którego po śmierci 
w kwietniu 1945 roku, zastąpił ppłk 
Franciszek Wieliczkiewicz. Początkowo, 
jedyną rodzimą jednostkę wyposażoną w 
prezentowany typ działa samobieżnego, 
podporządkowano dowództwu 1. Frontu 
Białoruskiego i w marcu ostatniego roku 
wojny skierowano w okolice Myśliborza. 
W ostatnich dniach miesiąca pułk po-
nownie zmienił miejsce kwaterowania 
– przydzielony do 2. Armii Wojska Pol-
skiego, wymaszerował w okolice Oleśnicy. 
W połowie kwietnia zadebiutował bojowo 
nad Nysą Łużycką, by następnie ruszyć w 
kierunku Drezna. 25. pas wziął również 
udział w bitwie stoczonej pod Budziszy-
nem, podczas której poniósł stratę aż 11 
pojazdów. Na Dolnym Śląsku poległ także 
jego pierwszy dowódca. W ostatnich 
dniach drugiej wojny światowej polskie 
działa samobieżne wkroczyły na teren 
Sudetów, a następnie stoczyły ostatni 
bój o stolicę Czech – Pragę. W czerwcu 
1945 roku odesłano je na nową granicę 
odradzającego się Państwa Polskiego, 
gdzie osłaniały proces instalowania władz 
cywilnych.

ISU-122 zachowane w zbiorach Mu-
zeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nale-
ży do wczesnej serii produkcyjnej, wyróż-
niającej się brakiem hamulca wylotowego 
lufy oraz manualnym zamkiem działa. 
Pojazd posiada niekompletny, ale w pełni 

Łukasz Gładysiak

RENOWACJA DZIAŁA SAMOBIEŻNEGO ISU-122
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Projekt Honorowej Adopcji 
Zabytków to rozpoczęcie dialogu 
pomiędzy instytucją kultury a śro-
dowiskiem biznesowym i lokalnymi 
stowarzyszeniami. Sponsoring 
działań muzeum to narzędzie komu-
nikacji, w której wszystkie strony tej 
relacji otrzymują wymierne korzyści: 
Muzeum ma możliwość realizacji 
swojej podstawowej misji - ochrony 
zabytków, Mecenas kultury promuje 
swoje działania oraz buduje pozy-
tywny wizerunek  poprzez wspieranie 
misji muzeum. 

Buduje to także relacje partnerskie, 
kontakty nie ograniczają się tylko do 
finansowania. Długofalowa współpraca 
między stronami zapewnia możliwość 
strategicznego planowania wspólnych 
działań i ich stabilne finansowanie. 
Stwarza to sytuację, w której kultura sta-
je się ważnym czynnikiem funkcjonowa-
nia biznesu np. w środowisku lokalnym. 
Dla samorządowej instytucji kultury jest 
to również możliwość twórczego funk-
cjonowania nieograniczonego brakiem 
środków na prowadzenie działalności 
kulturalnej, dzięki czemu Muzeum może 
wprowadzać innowacyjne rozwiązania 
w swojej działalności, zasilania kadr 
osobami mogącymi przyczynić się do 
wzbogacenia oferty.

Projekt, który powstał w styczniu 
2009r w Muzeum Oręża Polskiego, 
wzorowany na adopcji w ogrodach 
zoologicznych, ma na celu wspieranie 
rozwoju muzealnictwa poprzez pobu-
dzanie aktywności biznesu w sferze 
kultury oraz ochronę zabytków. Przede 
wszystkim ma znacznie odciążyć bu-
dżet instytucji kultury, który w obecnej 
rzeczywistości nie jest w stanie sprostać 
ochronie posiadanej kolekcji.

Adopcja zabytku polega na prze-
jęciu części kosztów renowacji i kon-
serwacji zabytku przez Opiekunów. W 
zamian Opiekun otrzymuje bezcenny 
tytuł Honorowego Opiekuna Zabytków 
oraz tabliczkę z imieniem przy odre-
staurowanym zabytku. Korzyścią jest 
również uzyskanie Honorowej Karty 
Wstępu uprawniającej do bezpłatnego 
zwiedzania kołobrzeskiego muzeum 
oraz miejsce na tablicy Przyjaciół Mu-
zeum.

Projekt adresowany jest do firm, 
stowarzyszeń, fundacji oraz do osób 
prywatnych – pasjonatów historii. W 
dobie rosnącej świadomości odpowie-
dzialności społecznej firm, coraz więk-
szego znaczenia nabiera również od-
powiedzialność biznesu za kulturę. Dla 
Opiekunów, przystąpienie do projektu, 

stanowi również 
okazję do pro-
mocji własnej 
działalności oraz 
w z m o c n i e n i a 
swojego wize-
runku w lokalnej 
rzeczywistości.

A u t o r k ą 
projektu jest pani Malwina Markiewicz- 
specjalista ds. marketingu Muzeum 
Oręża Polskiego.

Pierwszym rezultatem projektu 
jest kompletny remont i uruchomienie 
działa samobieżnego SU -57 Half- track, 
którego podjęła się firma Handmet z Go-
stynia. Opiekunami zostały dwie firmy: 
Troton Sp. z o.o. z Ząbrowa oraz Piotr 
Skoczeń Stoltur z Niechorza.

Ten unikatowy amerykański trans-
porter ( w Polsce są tylko 4 egzem-
plarze, w tym 2 w kolekcjach Muzeów) 
przeszedł całkowity remont ( demontaż, 
kompleksowa renowacja i konserwacja) 
i uruchomiony stał się ozdobą Muzeum 
podczas pikników historycznych  i zlotów 
historycznych pojazdów wojskowych, 
m.in. w Darłowie, Bornym Sulinowie i 
Świnoujściu. 

Drugim przedsięwzięciem reali-
zowanym w ramach Honorowej Ad-
opcji Zabytków jest odrestaurowanie 
i udostępnienie do zwiedzania działa 
ISU-122.

17 maja 2010 r. w Muzeum Oręża 
Polskiego rozpoczął się proces renowa-
cyjny ciężkiego działa samobieżnego 
ISU-122. Jego celem, oprócz niezbędnej 
konserwacji wozu, jest, zaplanowane na 
lipiec bieżącego roku, udostępnienie go 
zwiedzającym – również wewnątrz. Po 
zakończeniu niezbędnych zabiegów 
konserwatorskich działo pokryte zosta-
nie standardowym, ciemnozielonym 
kolorem bazowym – 4BO, specjalnie do 
tego celu dobranym na podstawie dato-
wanego na rok 1941 wzornika. Ponadto 
uzupełnione będą detale przedziału 
bojowego, w znacznej mierze przy wy-
korzystaniu oryginalnych podzespołów. 

Już niebawem goście Muzeum 
będą mieli możliwość odbycia podróży 
w czasie – zapoznania się z ciekawą 
ale bardzo trudną pracą załogi oraz 
konstrukcją jednej z najbardziej inte-
resujących maszyn używanych przez 
żołnierza polskiego podczas i po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej.

Paweł Pawłowski 
– dyrektor Muzeum Oręża Polskiego 

w Kołobrzegu
www.muzeum.kolobrzeg.pl

oryginalny przedział bojowy z zespołem uzbro-
jenia głównego oraz jednostkę napędową. W 
związku z problemami wynikającymi z długo-
trwałego, statycznego eksponowania wozu na 
wystawie plenerowej, przed udostępnieniem 
go zwiedzającym niezbędnym jest podjęcie 
szeregu prac renowacyjno-zabezpieczających.

Pierwszy etap działań mających na celu 
przywrócenie maszynie dawnej świetności 
stanowić będzie gruntowne oczyszczenie 
zarówno jego powierzchni zewnętrznych, jak 
i wnętrza oraz zakonserwowanie zachowa-
nych oryginalnych podzespołów. Następnie 
uzupełnione zostaną brakujące lub w znacznej 
mierze zniszczone elementy przedziału bojo-
wego, w tym przede wszystkim, wykonana 
z odpowiednio grubego arkusza stalowego, 
nowa podłoga oraz fragmenty grodzi od-
dzielającej miejsce zainstalowania silnika. Po 
tych zabiegach wnętrze planuje się pokryć, 
w oparciu o zachowane w archiwach regu-
laminy, nową farbą. Kolejna faza odbudowy 
związana jest z koniecznością uzupełnienia 
brakujących, mniejszych podzespołów, w 
tym przede wszystkim stelaży na amunicję, 
foteli oraz urządzeń optycznych. Docelowo, z 
wykorzystaniem przebiegu przewodów orygi-
nalnej instalacji elektrycznej, założono montaż 
oświetlenia, a także wyodrębnienia przestrze-
ni, w której zaprezentowane zostaną elemen-
ty wyposażenia osobistego załogi, w tym: 
pistolet maszynowy PPSz 41 oraz granaty 
F-1. Ostatnią częścią procesu renowacyjnego 
będzie pokrycie zewnętrznych powierzchni, 
standardową dla wozów używanych przez 
Wojsko Polskie w ZSRR, ciemnozieloną barwą 
ochronną typu 4BO oraz naniesienie oznaczeń 
taktycznych 25. pułku artylerii samobieżnej 
zgodnie z instrukcją wydaną dla I. Korpusu 
Pancernego dnia 29 stycznia 1945 roku.

Ponieważ pojazd stanowić ma otwarty 
element ekspozycji działu „Dzieje Oręża Pol-
skiego”, niezbędną czynnością będzie zapew-
nienie właściwego bezpieczeństwa zwiedzają-
cym. Wchodzenie na górny pancerz ISU-122 
umożliwi specjalnie do tego celu skonstru-
owana drabinka, a wokół tylnej płyty, planuje 
się rozpostarcie relingów. Docelowo pojazd 
wyposażony zostanie w wewnętrzny moni-
toring, zapewniający pracownikom ochrony 
MOP stałą jego obserwację.

Możliwość poznania wnętrza jednego z 
najpotężniejszych wozów pancernych drugiej 
wojny światowej stanowić będzie nie lada 
atrakcję zarówno dla pasjonatów wielkogaba-
rytowych militariów, jak i osób interesujących 
się historią jedynie w wymiarze hobbystycz-
nym. Znalezienie się choć przez chwilę we-
wnątrz maszyny, pozwoli przenieść się w czasy 
największego konfliktu w dziejach, przybliżając 
zarazem, co unikatowe w skali ogólnopolskiej, 
realia trudnej pracy jej załogi. 

HONOROWA ADOPCJA 
ZABYTKÓW
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Najbardziej prestiżowy polski rajd 
wypadł z kalendarza mistrzostw świata, 
ostatnia rozegrana w czerwcu w Mikołajkach 
edycja stanowiła rundę mistrzostw Europy i 
rundę mistrzostw Polski. W ubiegłym roku 
po raz pierwszy od wielu lat Rajd Polski 
był rundą Rajdowych Mistrzostw Świata. 
Pomimo świetnej organizacji, ciekawych i 
chwalonych przez kierowców tras, należy-
tego zabezpieczenia i sprawnego funkcjo-
nowania wszystkich służb tego ogromnego 
przedsięwzięcia logistycznego, światowe 
władze sportu samochodowego (FIA) w tym 
roku nie wpisały imprezy do najważniejszego 
cyklu sportowego. Co wcale nie oznacza, że 
za rok w Mikołajkach nie pojawią się najlep-
sze zespoły i walczący o światowy prymat 
kierowcy. 

Duże zmiany w Międzynarodowej Fe-
deracji Samochodowej i nowe koncepcje 
przeprowadzania zawodów sportowych 

sprawiają, że dziś jeszcze status i ranga 
Rajdu Polski w przyszłości są niewiadomą. 
W czerwcu 2010 impreza odbyła się jako 
runda mistrzostw Europy i mistrzostw 
Polski. Szanse na to, aby za rok powró-
cić do kalendarza światowych imprez są 

duże. Pewne znaczenie ma fakt, że Rajd 
Polski jest drugim, po Rajdzie Monte Car-
lo, najstarszym rajdem świata. Ważniejsze 
jest jednak to, co na trasach i wokół nich 
dzieje się dziś. A dzieje się dużo, i dobrze. 
Nadzwyczaj widowiskowy super odcinek 
specjalny, świetna praca służb zabezpie-
czających, odpowiednie warunki pracy dla 
mediów, sędziów i organizatorów, dobra 
baza hotelowa, widowiskowe i bardzo 
wymagające trasy odcinków specjalnych to 
wszystko działa na korzyść. Polski Związek 
Motorowy, a raczej setki osób pracujących 
przy organizacji rajdu zrobiły wszystko, 
co mogły. Rzecz jasna, zawsze można coś 
poprawić, drobne błędy czy niedociągnię-
cia (których w tym roku niemal nie było) 
zdarzają się w każdym dużym przedsię-
wzięciu. Ważne, aby ich nie powtarzać. I tak 
się dzieje. Jedyny poważny kłopot to brak 
autostrad i lotniska w najbliższej okolicy Mi-
kołajek. Dla światowych zespołów to spore 
utrudnienie i fakt ten biorą pod uwagę 
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międzynarodowe władze sportu samocho-
dowego przyznając, lub nie imprezie status 
światowych zawodów.

Oceny tegorocznego, 67. Rajdu Polski 
są, podobnie jak w ubiegłym roku, bardzo 
dobre. Dla kibiców jednak od ocen, waż-
niejsze było widowisko i emocje sportowe, 
jakich nie brakowało. 

Już od pierwszego dnia z walki odpadali 
faworyci. Sporo załóg poległo na kałużach, 
które potworzyły się po intensywnym 
deszczu dzień wcześniej – w czasie opisy-
wania trasy kałuż jeszcze nie było. Część 
załóg musiała z rajdu się wycofać po zala-
niu silnika, którego wymiana jest zabronio-
na regulaminem. W ten sposób zmuszeni 
byli zakończyć udział w 67. Rajdzie Polski 
Michał Kościuszko w Skodzie Fabii czy aktu-
alny mistrz Polski, lider po pierwszej pętli, 
Brayan Bouffier w Peugeocie 207. Część 

załóg wróciła do walki po usunięciu innych 
uszkodzeń. Po pierwszym dniu liderem był 
Kajetan Kajetanowicz pilotowany przez 
utytułowanego i bardzo doświadczonego 
Jarosława Barana. Załoga utrzymała świet-
ne tempo następnego dnia i ich Subaru Im-
preza zameldowała się na drugim miejscu 
w klasyfikacji drugiego dnia, zwyciężając w 
całym rajdzie. Od ubiegłego roku prowadzi 
się oddzielne klasyfikacje każdego z dni 
rajdu oraz klasyfikację łączna. W każdym 
dniu za wywalczone miejsca załogi otrzy-
mują punkty, równie i klasyfikacja łączna 
zawodów jest punktowana. Stąd w każdych 
zawodach można sporo zarobić, nawet jeśli 
pierwszego, czy drugiego dnia zawodnikom 
przydarzą się błędy czy straty. Zwycięstwo 
Kajetana Kajetanowicz było sporą sen-
sacją 67. Rajdu Polski. Uzyskując średnią 
prędkość 104 km/h na trasach odcinków 
specjalnych w pokonanym polu zostawił 
aktualnego wicemistrza Europy, Michała 

Sołowowa z Maciejem Baranem w Fordzie 
Fiesta S2000,  i dotychczasowego lidera 
krajowego czempionatu, Tomasza Kucha-
ra z Danielem Dymarskim w Peugeocie 
207 S2000. Dzięki w pełni zasłużonemu 
sukcesowi kierowca z Ustronia awansował 
na pozycję lidera w klasyfikacji Platinum 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw 
Polski. Dodatkowo dzięki zgłoszeniu do 
Rajdowych Mistrzostw Europy zdobył on 
w Mikołajkach 37 punktów i od razu wbił 
się na trzecie miejsce w klasyfikacji czem-
pionatu starego kontynentu. Ponad 250 
kilometrów oesowych okazało się bardzo 
ciężką próbą dla wielu zawodników. Rajdu 
nie ukończyło wielu faworytów na czele z 
Bryanem Bouffier (Peugeot 207 S2000) 
oraz Michałem Kościuszką (Skoda Fabia 
S2000). W samochodach obu kierowców 
zawiódł silnik. Na przedostatniej próbie z 
rajdem pożegnał się Leszek Kuzaj, który 
dachował swoją Skodą Fabią S2000. Obaj 
zawodnicy Orlen Teamu, Krzysztof Hołow-
czyc i Szymon Ruta ukończyli rajd tylko 
dzięki systemowi SupeRally. Po gruntownej 
wymianie zawieszenia w Peugeocie S2000 
z nr 10, uczestnik Rajdu Dakar zdołał 
wywalczyć trzecie miejsce w klasyfikacji 
drugiego dnia. 

Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw 
Europy po trzech rundach:
1. Luca Rossetti – 103 pkt.
2. Luca Betti – 40 pkt
3. Kajetan Kajetanowicz – 37 pkt
4. Maciej Oleksowicz – 35 pkt
5. Corrado Fontana – 32 pkt
6. Michał Sołowow – 30 pkt

Klasyfikacja Platinum Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski 
po trzech rundach:
1. Kajetan Kajetanowicz – 100 pkt.
2. Michał Sołowow – 99 pkt.
3. Tomasz Kuchar – 95 pkt.
4. Leszek Kuzaj – 70 pkt.
5. Maciej Rzeźnik – 34 pkt.
= Sebastian Frycz – 34 pkt. 
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N
iestety proces degradacji do-
tyczy także tworzyw kompozy-
towych, a szczególnie laminatu 

poliestrowo-szklanego. Termin „osmo-
za” pojawił się w latach 70 dla opisania 
zjawiska pojawiania się wypełnionych 
płynem bąbli na kadłubach z laminatu 
PS i w takim znaczeniu jest używany do 
dziś. Samo zjawisko osmozy rozumiane 
jako jednokierunkowe przenikanie roz-
puszczalnika (w tym wypadku wody)  
przez półprzepuszczalną błonę (w tym 
wypadku żelkot) bierze udział w poja-
wianiu się opisanych bąbli jednak nie 
wyjaśnia sprawy w całości. 

L
aminat poliestrowo szklany zbudo-
wany jest z warstw włókna szklanego 
(zbrojenia) które stanowi zazwyczaj 

ok. 30% laminatu połączonego lepiszczem 
(żywicą poliestrową), które składa się na  
pozostałe 70%. Woda (nie jako płyn, lecz 
jako jej molekuły) wnika do i poprzez żel-
kot i żywicę poliestrową w kadłub jachtu. 
W ten sposób laminat w trakcie sezonu 
może zaabsorbować wodę w ilości około 
2% swojej masy. Na szczęście część tej 
wody przechodzi stopniowo poprzez ka-
dłub i na bieżąco odparowuje w zęzach. 
Poza tym po sezonie kadłub schnie i jest 
to kolejna droga, którą kadłub pozbywa 
się części wchłoniętej wody.

N
iestety nawet najlepiej wykonany 
laminat nie jest strukturą jedno-
litą (homogeniczną) i pojawiają 

się w nim malutkie pęcherzyki powietrza 
oraz mikropęknięcia zarówno w samej 
żywicy jak i na styku żywicy i szkła. W 
tych wolnych przestrzeniach konden-

suje i zbiera się wnikająca do laminatu 
woda. Jednocześnie w skład żywicy 
poliestrowej (lepiszcza) wchodzi wiele 
składników rozpuszczalnych w wodzie, 
które reagują w procesie hydrolizy. Pro-
duktami tych reakcji są głównie kwasy 
octowy i solny oraz glikol. Ponieważ 
glikol jest substancją silnie higroskopijną 
(absorbującą wodę) ilość wchłanianej 
do kadłuba wody wzrasta, zaś cały 
proces przyspiesza. Molekuły związków 
powstałych w wyniku hydrolizy są zbyt 
duże by przeniknąć przez żelkot/laminat 
z powrotem do wody, jednak molekuły 
wody wnikają do laminatu bez prze-
szkód. Hydroliza przebiega intensywniej 
w wodzie morskiej, która ma odczyn 
zasadowy (8-8,5 pH). Zniszczeniu ulega-
ją także połączenie pomiędzy włóknami 
zbrojenia szklanego, a lepiszczem. Maty 
szklane preparowane są środkami roz-
puszczalnymi w wodzie co pozwala roz-
przestrzeniać się wodzie wzdłuż włókien 
zbrojenia rozdzielając je jednocześnie od 

lepiszcza. Cały proces osiąga moment, 
w którym  ciśnienie osmotyczne jest 
zbyt duże dla osłabionego materiału i 
wybrzusza się on w formie charaktery-
stycznego bąbla wypełnionego płynem 
o typowym kwaśnym zapachu octu i 
tłustawej konsystencji. 

D
alsze zaniedbanie sprawy powo-
duje łączenie się małych bąbel-
ków osmozowych w duże bąble. 

Dochodzi do odspojenia większych 
fragmentów żelkotu i odspojenia zbro-
jenia od lepiszcza (delaminacji). Procesy 
te znacząco przyspieszają powtarzające 
się obciążenia dynamiczne kadłuba. 
Procesowi osmozy sprzyjają błędy 
technologiczne w produkcji laminatu, 
głównie nadmierne rozcieńczanie żywi-
cy ze względów oszczędnościowych lub 
dla ułatwienia laminowania,  niestaranne 
wywałkowanie, niewłaściwy skład żywi-
cy, nieodpowiednie warunki w trakcie 
utwardzania itp.

OSMOZA

Konieczność zabezpieczenia kadłuba jachtu drewnianego czy 
stalowego wobec tak oczywistych zjawisk jak korozja stali czy 
degradacja biologiczna drewna nie budzi żadnych wątpliwości. 
Sprawa nie jest tak oczywista przypadku kadłuba jachtu z lami-
natu poliestrowo-szklanego, tym bardziej że ponad linią wodną 
żelkot takiego jachtu wymaga jedynie zabiegów kosmetycznych. 
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nany producent jachtów Bavaria 
Yacht udziela 5 letniej gwarancji 
na kadłub jachtu i rzeczywiście 

na dobrze wykonanym laminacie nawet 
intensywnie eksploatowanym w trud-
nych warunkach w takim okresie czasu 
nie powinny pojawić się oznaki osmozy. 
Opisane wyżej zjawiska brzmią alarmu-
jąco jednak reakcje te mają charakter 
głownie chemiczny, przebiegają wolno 
i nie powodują skokowo znacznego 
osłabienia właściwości mechanicznych 
laminatu. Ostatecznie pływa wiele 20 i 
więcej letnich jachtów z laminatu po-
liestrowo szklanego i mimo pewnych 
oznak osmozy są to w pełni sprawne 
jednostki, tak samo jak jeździ wiele 
samochodów z karoserią nadgryzioną 
rdzą. Niewątpliwie jednak osmoza jest 
przyczyną znacznego spadku wartości 
jachtu w przypadku jego odsprzedaży. 
W krajach, w których jest duży rynek 
wtórny jachtów popularne są usługi su-
rveyerów, którzy dokonują oceny tech-
nicznej i często także wyceny jednostek. 
Jednym z najistotniejszych elementów 
jest ocena stanu technicznego kadłuba. 
Przegląd jachtu zleca zwykle sprzedają-
cy, gdyż dobry raport pozwala uzyskać 
wysoką cenę za jednostkę oraz bardzo 
ułatwia jej sprzedaż. Sprawa ewentu-

alnej osmozy kadłuba jest tak istotna, 
gdyż naprawa kadłuba jest trudna, dłu-
gotrwała i kosztowna. 

T
akże w przypadku laminatów 
sprawdza się zasada, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Większość 

stoczni jako dodatkową opcję oferuje 
zabezpieczenie antyosmozowe kadłuba. 
Zabezpieczenie takie polega na pokryciu 
podwodnej części kadłuba kilkoma war-
stwami specjalnej farby epoksydowej, 
która tworzy nieprzenikliwą dla wody 
barierę i w ten sposób zabezpiecza 
kadłub przed zjawiskiem osmozy. Zabez-
pieczenie takie można także wykonać 
samemu lub zlecić szkutnikowi, także 
na jachcie, który nie jest nowy, ale nie 
ma jeszcze osmozy. Przykładem farby 
barierowej używanej do zabezpieczania 
kadłuba przed osmozą może być bez-
rozpuszczalnikowy, grubopowlokowy, 
przeciwosmotyczny Epoxy Primer HS 
Sea – Line (high solid) lub Epoxy Light-
primer Sea-Line. Aby bariera epoksydo-
wa była nieprzenikliwa dla molekuł wody 
musi mieć grubość ok. 300µ. 

C
o zrobić kiedy na dnie naszego 
jachtu pojawiły się pierwsze oznaki 
(pęcherzyki) osmozy. Za naprawę 

kadłuba najlepiej zabrać się jesienią po 
wyslipowaniu jachtu. Zaczynamy od usu-
nięcia starych warstw antifoulingu do 
gołego żelkotu. Pamiętajmy przy  tym, 
aby nie opalać i nie szlifować na sucho 
farby przeciwporostowej. Zarówno jej 
opary jak i pył są bardzo toksyczne. 
Możemy zaopatrzyć się w specjalny płyn 
do zmywania farby przeciwporostowej 
(większość farb dobrze zmywa się ksy-
lenem), albo zeszlifować go papierem 

wodnym na mokro. Po odsłonieniu żel-
kotu możemy dokładnie ocenić jego stan 
zaznaczając flamastrem wszystkie pę-
cherzyki, które następnie rozwiercamy. 
Potworzeniu bąbli zeszlifowujemy ok. 
połowę do 2/3 grubości żelkotu na ca-
łym dnie (powłoka żelkotowa ma zwykle 
ok. 0,5 mm grubości). Tak przygotowany 
kadłub myjemy wielokrotnie gorącą 
wodą, albo gorącą parą z oczyszczacza 
parowego. Musimy pamiętać także o ze-
zach, w których w żadnym wypadku nie 
może pozostać woda, i które także do-
kładnie czyścimy. Tak otworzony kadłub 
wstawiamy na zimę do hangaru (ideałem 
byłby ogrzewany) i pozwalamy, aby 
zgromadzona w kadłubie woda z niego 
odparowała. W trakcie zimy dobrze jest 
kilkakrotnie powtórzyć mycie gorącą 
wodą, gdyż wraz z wodą nie odparowują 
wszystkie pozostałe związki, a pozosta-
wieni ich w kadłubie spowoduje szybki 
powrót do stanu poprzedniego. Można 
także dogrzewać kadłub od wewnątrz 
wstawiając do niego np. grzejnik olejowy. 

W
iosną, gdy się ociepli (w cią-
gu całej doby temperatura 
powinna przekraczać 10oC) 

odtłuszczamy kadłub zmywaczem Sea-
Line. Następnie szpachlujemy rozwier-
cone otworki po pęcherzykach i inne 
ubytki laminatu szpachlą epoksydową 
(nie poleca się używać szpachlówki 
poliestrowej gdyż jest higroskopijna) i 
zeszlifowujemy jej nadmiar tak by dno 
było idealnie równe i gładkie. Dobrze 
wykonana naprawa zabezpiecza kadłub 
na wiele lat bezproblemowej eksploata-
cji sprowadzającej się do zabezpieczania 
dna antifoulingiem. 

Paweł Ryżewski
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- żywice
- zestawy naprawcze do żelkotu
- szpachlówki poliestrowe i epoksydowe
- podkłady epoksydowe



st
r.5

4
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.55

“Granic nigdy nie widziałem, ale słysza-
łem, że istnieją w umysłach innych ludzi” – te 
słowa Thora Heyerdahla stały się życiowym 
mottem podróżnika Marcina Gienieczki.

Wielkie ekspedycje Marcin Gie-
nieczko, z wykształcenia elektro-
mechanik, z zawodu podróżnik 

ekstremalny, rozpoczął rowerową wyprawą 
dookoła Polski w 1997 roku. Od tego czasu 
zorganizował i wziął udział w 24 wyprawach, 
co daje niemal dwie wyprawy rocznie. Na 
każdej wyprawie wiele się uczył, a nauczycieli 
dobierać sobie potrafił znakomicie. Przed zi-
mową wyprawą na Syberię terminował u Wojt-
ka Moskala, pierwszego Polaka na Biegunie 
Północnym, na Saharze uczył się pustyni od 
Tuaregów, a pływanie po wielkim morzu na 
niewielkiej łódce konsultował z Arkadiuszem 
Pawełkiem, który pokonał Atlantyk na pon-
tonie i z Krzysztofem Buczyńskim, który na 
składanym kajaku przepłynął Bałtyk ze Szwe-
cji do Polski. Najnowszy projekt to „Trójbój Au-
stralijski”, podczas którego podróżnik planuje 
trawers tego najmniejszego kontynentu na 
rowerze i na piechotę, wliczając w to przeby-
cie Pustyni Gibsona, największej na świecie 
pustyni żwirowej. Finale Grande tej wyprawy 
ma być przebycie kajakiem trasy słynnych re-

gat Sydney – Hobart. Każdą kolejną wyprawę 
Gienieczko określał jako wyprawę życia, więc 
i w tym przypadku nie było inaczej.

Część lądowa wyprawy rozpoczyna się 
już pod koniec maja w australijskim 
Darwin. Trasa rowerowo piesza wie-

dzie sporym zygzakiem przez cały kontynent 
i kończy się we wrześniu w Sydney. Tam wła-
śnie rozpocznie się przygotowanie do trzecie-
go etapu podróży, popłynięcia 628 milową tra-
są słynnych regat Sydney – Hobart. Początek 
wiedzie wzdłuż australijskiego wybrzeża pod 
prąd Wschodnioaustralijski. Następnie trzeba 
przetrawersować Cieśninę Bassa, słynną 
z nieprzewidywalnej pogody i z wielkich fal 
wypiętrzających się na stosunkowo płytkich 
wodach Cieśniny. Tutaj nie będzie się gdzie 
schować przed żywiołem. Po osiągnięciu 
wybrzeży Tasmanii też nie będzie łatwo o 
schronienie, gdyż skalne urwiska uniemożli-
wiają przybicie do brzegu. Na szczegółowe 
przygotowanie się do tego etapu Gienieczko 
planuje 3 miesiące. Wybudowany w Polsce 
przez firmę Creeyacht kajak, a raczej łódź 
wiosłową, projektował Bartosz Puchowski, 
znany także z konstrukcji łodzi o napędzie so-
larnym. Zbudowaną z kevlaru łódź ochrzciła 
ambasador Australii w Polsce, pani Ruth Pe-

arce imieniem „Last of the Mohicans” - Ostatni 
Mohikanin. Konstrukcja zostanie w Sydney 
dokładnie przetestowana i skonsultowana z 
ludźmi, którzy na podobnych łodziach poko-
nali trasę z Australii na Nową Zelandię.

Koszty wyprawy w wysokości około 310 
tysięcy złotych pokrywają sponsorzy z 
firmą Philips na czele. Nic dziwnego, 

skoro szefem Philips – Polska jest Marek 
Huzarewicz, zapalony żeglarz. Takie przed-
sięwzięcie jest przede wszystkim wielkim 
wyzwaniem logistycznym. Trzeba szczegó-
łowo zaplanować całą trasę, przygotować 
odpowiednie liofilizowane pożywienie i, co 
najważniejsze, zgromadzić zapasy wody z 
których część Gienieczko zabierze ze sobą 
w specjalnych pojemnikach. Na pustyni pod-
czas jazdy rowerem liczy około 7 l wody na 
dobę, a w wędrówce pieszej ilość ta spada do 
5,5 l na dobę. Podobną ilość wody podróżnik 
planuje podczas trasy kajakowej, która ma 
rozpocząć się w styczniu przyszłego roku, w 
środku południowego lata.

Wielka
Marek Zwierz informuje z Trójmiasta: 8 maja na długo zostanie w pamięci Marcina Gienieczki. Tego 
dnia nie tylko rozpoczął oficjalnie wielką przygodę australijską, ale też swoją wielką przygodę życio-
wą. O godzinie 12 wziął ślub z narzeczoną Alicją, a o 18 wystartował kampanię Philips-Mercedes 
ExtremeLife Australia Expedition 2010. Prezentacja odbyła się w sopockim Grand Hotelu, który 
jest jednym ze sponsorów całego przedsięwzięcia.

ekspedycja
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Obciach
Mirosław Rutkowski

Felieton 

Samochód terenowy w mieście rzeczywiście potrzebny 
jest jedynie tym, którzy pracują w terenie. Większość posia-
daczy takich aut, to głównie ludzie cierpiący na brak wszyst-
kiego, z wyjątkiem pieniędzy. Potrzebują prestiżowego auta, 
aby się dowartościować, zaimponować sąsiadom, kolegom 
czy rodzinie, poprawić sobie samopoczucie wedle zasady 
„ja mam, oni nie, to znaczy, że jestem lepszy”. Pick up 
przydaje się tym, którzy często w terenie muszą przewieźć 
kilkusetkilogramowy ładunek. Ale nie tylko. Takie auto, 
zazwyczaj dość luksusowo wyposażone, bardzo dzielne 
w terenie, sprawne na szosie, w mieście trudne do pro-
wadzenie i trudne do zaparkowania, na węższych ulicach 
trudne w manewrowaniu ma jedną rzeczywistą zaletę. Jako 
samochód ciężarowy pozwala koszty utrzymania odliczyć 
od kwoty do opodatkowania. Dlatego też relatywnie dużo ta-
kich samochodów wyjeżdża z salonów Nissana, Mitsubishi, 
Toyoty… Kupują je ludzie, którym najczęściej takie auto w 
firmie nie jest potrzebne, natomiast chcą koszty samochodu 
wliczyć w koszty działalności gospodarczej. Od czasu, do 
czasu chcą możliwości swego auta wykorzystać, cóż, kiedy 
potrafią zazwyczaj jedynie pokazywać na ulicach, że to oni 
właśnie są najważniejsi.

W dniu pamiętnej ulewy, kiedy na ulicach potworzyły się 
bardzo duże i głębokie kałuże pewien pan swoim Fokusem 
musiał przejechać z Wawra na Ursynów i z powrotem. W 
Radości wolniutko wjechał w rozległa kałużę, z przeciwnej 
strony żwawo wpadł w wodę pan w Nissanie Navara. Efekt 
był taki, że Focus został zalany po dach i stanął w środku 
rozlewiska. W po doholowaniu do serwisu okazało się, że 
silnik praktycznie nadaje się do kapitalnego remontu – po-
krzywione korbowody i woda w bloku… 

Pan w Nissanie udawał, że nic nie dostrzegł i odjechał. 
Mam jednak dla niego złą wiadomość; numery rejestracyjne 
auta pozwoliły sprawdzić, kto jest właścicielem tego samo-
chodu. Bliżsi i dalsi znajomi, zaprzyjaźnione firmy i znajomi 
znajomych zostali uprzedzeni, że z tym panem nie warto 
utrzymywać kontaktów. Bo takich kumpli mieć, to obciach.

Pan w Nissanie przy okazji spaskudził opinię innym po-
siadaczom pick-upów, czy na drodze ktokolwiek będzie się 
zastanawiał kto w takim aucie jedzie? Na wszelki wypadek 
większość kierowców założy, że jedzie „obciach”.

To, że można łatwo trafić na kierowcę nie budzącego 
szacunku, a obawę jedynie o zdrowie własne i samochodu, 
nie jest winą tych ludzi. Są, jacy są. Czy można mieć pre-
tensje do wiatru, że wieje, albo deszczu, że pada? No, nie. 
Podobnie nie można mieć pretensji do ludzi, że chamscy, 
że głupi, że egoistyczni. Trzeba tylko ich unikać. Pretensje 
natomiast trzeba mieć  do tych, którzy stwarzają prawo. To 
przecież zasady rozliczania samochodu w firmie sprawiają, 
że przedsiębiorcy kupują auta niekoniecznie najbardziej 
funkcjonalne i potrzebne, lecz takie, które kosztują najmniej. 
W efekcie ci, którzy należą do (mniejszości, mam nadzieję) 
grupy „obciachowej” mają szanse pajacować na drogach.

Szerokiej drogi.
Mirosław Rutkowski

Żonkile z Ząbrowa 
darem za datek 
dla hospicjum

127 wolontariuszy z 28 
puszkami i naręczami żon-
kili wyruszyło w niedzielę 
trzeciego maja na ulice Ko-
łobrzegu. Zbierali fundusze 
na pomoc kołobrzeskiemu 
Hospicjum Domowemu. Ze-
brali ponad 12 tys. złotych. 
Dzięki hojności kołobrzeżan, 
turystów, także obcokrajow-
ców, podopieczni hospicjum 
dostaną specjalne łóżka, wy-
godne dla chorego i ułatwia-
jące opiekę osobie niosącej 
mu pomoc.

Wyrazem wdzięczności 
za datek był żonkile, które 
w październiku pracownicy i 
sympatycy hospicjum zasadzili 
przy firmie Troton w Ząbrowie. - 
Przystępując do ogólnopolskiej 
akcji Pola Nadziei szukaliśmy 
miejsca, w którym moglibyśmy 
zasadzić dwa tysiące cebulek 
kwiatów – symboli nadziei 
– powiedziała nam Jadwiga 
Goldyszewicz, kierowniczka 
kołobrzeskiego hospicjum. 
- Jan Wołejszo, prezes firmy 
Troton był jedną z pierwszych 
osób, które prosiliśmy o udo-
stępnienie kawałka terenu na 
nasze Pole Nadziei. Nie potrze-
bował nawet chwli do namysłu, 
natychmiast wskazał nam 
ziemię przy zabudowaniach 
firmy. Pan Wołejszo wspiera 
naszą działalność od dawna. 
Tym razem również zareago-
wał z pełnym zrozumieniem i 
życzliwością. Żonkile rosły tu 
spokojnie i zakwitły dokładnie 
na czas naszej akcji. 

 

Z 2 tys. cebulek żonkili wy-
rosło 2,6 tys, kwiatów. W ramach 
akcji wolontariusze odwdzięczali 
się nimi za datek na rzecz hospi-
cjum. - Rozdając je zebraliśmy 
ponad 12 tys. zł - mówiła wzru-
szona Jadwiga Goldyszewicz. 
- Spodziewaliśmy się może 
połowy tej sumy, więc jesteśmy 
wszystkim darczyńcom bardzo 
wdzięczni. 

Troszkę dołożymy i kupimy 
pięć, specjalistycznych łóżek dla 
naszych chorych. Będziemy je 
udostępniać rodzinom, zawo-
zić je do domów. Jeszcze raz 
dziękuję wszystkim, którzy za-
angażowali się w naszą akcję, 
zwłaszcza zbierającej pieniądze 
młodzieży.  Iwona Kalinowska 

W ramach akcji, na Skwerze Pionierów można było uzyskać informacje 
na temat działalności hospicjum, przy okazji badajac sobie poziom cukru, 
ciśnienie itd. 

Pracownicy hospicjum i wolonta-
riusze tuż przed wyjściem na ulice 
Kołobrzegu
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Tego dnia wręcz wypadało mieć w 
dłoni żółty kwiatek – symbol wraż-
liwości na cierpienie, które może 
dotknąć każdego z nas
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo 
1A) cztery w samochodzie, dwa w rowerze lub nazwa miasta 

w woj.. Wielkopolskim, 1G) symbol pierwiastka chemicznego, ze 
względu na szkodliwość wycofywanego z produkcji m. in. materiałów 
lakierniczych, 3D) krzywa, która zakreśla w przestrzeni poruszający 
się obiekt, 5A) podział na grupy według systemu, metodologiczny 
podział, 5M) grecka litera, powszechnie znana wartość 3,14, 6N) 
drzewo lub krzew z rodziny brzozowatych, rosnące w miejscach pod-
mokłych, 8A) tor, po którym porusza się np.. Mars wokół Słońca, 8I) 
rejestr, lista, wykaz, 8R) część składow adźwięku lub styl mówienia, 
9N) jedna z czterech pór roku, 10G) obchodzi imieniny 24 grudnia, 
10K) zdrobniale Aleksandra, 12B) sufitowy lub podłogowy w kabinie 
lakierniczej, 12H) część szkieletu kręgowców, 13O) gaz, jeden z 
osłonowych przy spawaniu, 14C) element konstrukcyjny budowli lub 
maszyny, 14I) pierwiastek chemiczny, 15M) stosowane do nabłysz-
czania lakieru, 16A) woźnica, furman.

Pionowo
A1) klęska, tragiczne zdarzenie, C5) napój z soku owocowego, 

u nas zwykle zmrożony i podawany jako deser lodowy, E7) lekarz od 
uzębienia, F2) roślina, inaczej zależnie od gatunku np. daktylowiec 
lub rafia, G9) jednostka dziedziczenia, decydująca o przekazywaniu, 
I2) działacz, przodownik w aktywności, I12) to i …, K2) okazywanie 
strachu z byle powodu, lękliwość, K14) zwierzę pochodzące ze 
skrzyżowania klaczy konia z ogierem osła, M1) litera greckiego alfa-
betu, M13) jedno z pierwszych słów wypowiadanych przez dziecko, 
N3) osoba nadprzyrodzona pośrednicząca między Bogiem a ludźmi, 
zwykle wyobrażana ze skrzydłami, O9) zakres promieniowania, wy-
korzystywany do suszenia materiałów lakierniczych, P1) bojkot to-
warzyski, Q13) ciało lotne, jeden z trzech stanów skupienia, R1) cię-
żar ciała, przyrząd do mierzenia ciężaru, R10) ani minus ani plus…, 
T1) część składowa utwardzacza do produktów poliuretanowych.

Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylo-
sowaliśmy 10 osób, które otrzymały upominki od firmy 
TROTON:
 1. ŁUCZYŃSKI ANDRZEJ DĘBLIN 
 2. ADAM GRZENKOWICZ  SIERAKOWICE 
 3. SEBASTIAN CZAPNIEWSKI WEJHEROWO 
 4. RAFAŁ PISARSKI TRZCIANKA 
 5. DARIUSZ ŚLIWIŃSKI GDAŃSK 
 6. DAWID KIEREPKA HUZELE 
 7. KRYSTIAN FORMOWICZ STRONIE ŚL. 
 8. JÓZEF SYNOWIEC GŁOGÓW 
 9. HENRYK  SZYCHTA KUKÓW 
 10. WOJCIECH KAPCIA KRAKÓW

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.

10 osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma Teczki Lakiernika.

Rozwiązania proszę przysyłać 
pocztą na adres Trotonu: 
Ząbrowo 14a 78-120 Gościno 
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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  

TECZKA LAKIERNIKATECZKA LAKIERNIKA
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………………………………………………...
Podpis osoby zamawiającej

78-120 ZĄBROWO 14A,  TEL./FAX +48 94 35 126 22, 
WWW.TROTON.COM.PL,  E-MAIL:TROTON@TROTON.COM.PL
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78-120 Ząbrowo 14A, tel./fax +48 94 35 126 22, 
www.troton.com.pl, e-mail:troton@troton.com.pl

CZY ZNASZ SEKRET 
BURSZTYNOWEJ SZPACHLÓWKI?

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:

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

Poznań
Grzegorz Szewczuk
tel. kom. 0 602 712 435
g.szewczuk@troton.com.pl

Warszawa
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

Trzydnik
Krzysztof Smoliński
tel. kom. 0 668 811 122
k.smoliński@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

Zapraszamy na nasze stoisko 
na targach Automechanika 
Frankfurt nad Menem,14-19.9.2010
Pawilon 11.0 stoisko A47


