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Tak jak w ubiegłych latach jedną z 
głównych atrakcji targów będzie ŻYWY 
WARSZTAT przygotowany przez byd-
goską firmę HERKULES.  Na stoisku 
ŻW, które będzie miało imponujące 
rozmiary przekraczające 120 m2, 
prezentowane będą procesy naprawy 
blacharsko-lakierniczej oraz pozostałe 
technologie stosowane podczas ser-
wisowania samochodów. Narzędzia 
do napraw blacharskich prezentowane 
będą przez zespól instruktorów z Cen-
trum Szkoleniowego HERKULES, nato-
miast demonstrację technologii i mate-
riałów lakierniczych zorganizuje firma 
TROTON. Jedną z nowości będzie 
kompleksowa prezentacja najnowocze-
śniejszych technologii konserwacji oraz 
uszczelniania karoserii prowadzona 
przez szwajcarską firmę SIKA. 

UWAGA: szkolenia GSM
Podczas tegorocznej edycji targów 
zostanie przeprowadzone przykładowe 
szkolenie dla blacharzy samochodo-
wych. Celem tej prezentacji jest zachę-
cenie i wskazanie drogi do zdobycia 
dodatkowej wiedzy fachowej przez 

pracowników branży blacharsko-lakier-
niczej. Dodatkowo zaprezentowane 
będą szkolenia dotyczące klimatyzacji 
oraz diagnostyki układu jezdnego sa-
mochodów.

Tam trzeba być!
Dla zwiedzających będzie to niepo-
wtarzalna okazja do wypróbowania 
wszystkich prezentowanych urządzeń 
i zaczerpnięcia fachowych porad od 
uznanych w branży motoryzacyjnej 
ekspertów. Wśród prezentowanych 
produktów znajdą się przede wszyst-
kim: urządzenia do napraw panelowych 
napraw karoserii (EZ-DENT, HERKU-
LES, GYS, WERTHER), materiały la-
kiernicze (TROTON), narzędzia ręczne 
(TRIUMF) oraz urządzenia i przyrządy 
diagnostyczne.

Konkursy AS MOTORYZACJI 
i inne…

Dodatkową atrakcją będą konkursy 
organizowane przez portal mamwarsz-
ta.pl oraz pismo LAKIERNIK. Patronat 
medialny nad projektem sprawuje 
firma RG MEDIA. Jak już większość 
czytelników naszego pisma wie, portal 
mamwarsztat.pl organizuje cykliczny 
konkurs wiedzy motoryzacyjnej o na-
zwie: Zostań Asem Motoryzacji. Spe-
cjalna skrócona edycja tego konkursu 
odbędzie się podczas trwania Tarków w 
Katowicach.  We wszystkich tych kon-
kursach będzie można zdobyć cenne i 
ciekawe nagrody.

Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne AUTOSERWIS-AUTOSALON 
KATOWICE 2011  odbędą się w dniach 7-9 października 2011 na tere-
nach wystawienniczych MTK w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1B.

AUTOSERWIS-AUTOSALON KATOWICE 2011
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W jej skład wchodzą  szpachlówki 
poliestrowe, w tym trudnopalne oraz sp-
ecjalnie dostosowane do naprawy dużych 
powierzchni. Ponadto podkłady, bazy i 
lakiery dostosowane do indywidualnych 
potrzeb użytkownika oraz szeroki asorty-
ment materiałów dodatkowych.

Jednym z wchodzących w skład 

tej linii produktów jest szpachlówka 

poliestrowa Spec Long Life. Jest to 2- 

komponentowy produkt przeznaczony 

wyłącznie do profesjonalnych aplikacji 

przemysłowych. Dzięki wydłużonemu 

do 30 minut czasowi życia, doskonałej 

przyczepności do rożnego rodzaju 

rozległych powierzchni oraz dostosow-

aniu do pracy w podwyższonej temp-

eraturze  jest produktem idealnym do 

szpachlowania wagonów kolejowych, 

autobusów, kontenerów oraz różnego 

rodzaju instalacji przemysłowych. 

Dodatkową zaletą tej szpachlówki jest 

jej duża elastyczność i stosunkowo łatwa 

obróbka. Cechy te ułatwiają pracę lakier-

nikowi a także pozwalają skrócić potrze-

bny na wykonanie usługi czas.   

Produkt ten można stosować na 

podkłady akrylowe 2-komponentowe, 

inne szpachlówki poliestrowe, laminaty 

poliestrowe, podłoża metalowe, także 

niezgruntowane, stal ocynkowaną  i al-

uminium, stare powłoki lakierowe oraz 

podłoża drewniane.

Troton nie zaleca nakładania 

szpachlówki Spec Long Life bezpośrednio 

na podkłady reaktywne oraz 1-kompon-

entowe wyroby akrylowe i nitrocelulozo-

we. Z kolei na szpachlówkę Spec Long Life 

można nakładać inne szpachlówki pol-

iestrowe, podkłady akrylowe, podkłady 

epoksydowe ,żelkoty, topkoty itp. 

Szczegółowe informacje na temat 

technologii użycia tego produktu znajdą 

Państwo u dystrybutorów firmy Troton 

oraz na firmowej stronie internetowej: 

www.troton.com.pl

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

Korzystając ze zdobytego przez 30 lat produkcji materiałów laki-
erniczych dla branży samochodowej firma Troton stworzyła linię 

produktów przeznaczoną dla klientów przemysłowych.

Spec 
Long Life

- PROPOZYCJĄ TROTONU 
  DLA BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ
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Realizując obowiązki ustawowe, w 
ramach których Rzecznik Ubezpieczo-
nych podejmuje kwerendę bieżącego 
orzecznictwa w zakresie ubezpieczeń 
gospodarczych,  zwraca się z uprzejmą 
prośbą o przesłanie, jeżeli są Państwo w 
posiadaniu, wyroków sądów powszech-
nych wraz z uzasadnieniami lub sygnatur 
akt postępowań, w których rozstrzygane 
były roszczenia osób poszkodowanych 
dochodzone od zakładów ubezpieczeń 
w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, związane z:
1) problematyką części oryginalnych 
wyprodukowanych przez producenta 

pojazdu i części alternatywnych tzw. 
zamienników,
2) problematyką pomniejszania kwoty 
należnego poszkodowanym odszkodo-
wania o różnicę pomiędzy wartością 
nowych części potrzebnych do naprawy 
uszkodzonego pojazdu a wartością wy-
nikającą ze stopnia zużycia części uszko-
dzonych (tzw. potrącenia amortyzacyjne, 
urealnienie na części czy też merkantylny 
ubytek wartości). 

Zapewniamy, iż informacje, które od 
Państwa otrzymamy są w pełni anoni-
mowe oraz nie są analizowane w sposób, 

który mógłby zaszkodzić Państwa firmie. 
Wszelkie informacje proszę przesyłać na 
adres szarama@pim.pl lub lukasz@sza-
rama.com.pl. Dane te wspomogą proces 
uregulowania powyższej problematyki w 
sposób ostateczny i tym samym korzyst-
ny dla klientów/serwisów.  
Za udostępnienie powyższych orzeczeń, 
sygnatur z góry dziękuję

Halina Olendzka
Rzecznik Ubezpieczonych

Łukasz Szarama
Ekspert PIM

APEL RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH 
ORAZ POLSKIEJ IZBY MOTORYZACJI

Słowem wprowadzenia, należy 
wskazać, że do ustalania wysokości 

odszkodowania przy wykonaniu umo-
wy obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
konieczne jest sięgnięcie do ogólnych 
reguł Kodeksu Cywilnego, w szczególno-
ści do przepisu art. 361 § 1 i 2. Reguły te 
nakazują przestrzeganie zasady pełnego 
odszkodowania w granicach adekwatne-
go związku przyczynowego. Podstawo-
wą bowiem funkcją odszkodowania jest 
kompensacja, co oznacza, że odszkodo-
wanie powinno przywrócić w majątku 
poszkodowanego stan rzeczy naruszony 
zdarzeniem wyrządzającym szkodę, przy 
czym nie może ono jednak przewyż-
szać wysokości faktycznie poniesionej 

Stosowanie zamienników 
oraz potrącenia amortyzacji 
w szkodach z OC

W praktyce ubezpieczeniowej przedmiotem częstych spo-
rów pomiędzy poszkodowanym a zakładem ubezpieczeń 
jest problematyka dopuszczalności stosowania części al-
ternatywnych i potrąceń amortyzacyjnych na ceny części 
zamiennych. Celem niniejszego artykułu będzie zarysowe 
przedstawienie poglądów Rzecznika Ubezpieczonych w tych 
sprawach. 

Paweł Wawszczak
Główny Specjalista w Wydziale Prawnym 

Biura Rzecznika Ubezpieczonych
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szkody. Świadczenie odszkodowawcze 
wypłacane przez zakład ubezpieczeń z 
tytułu umowy obowiązkowego ubez-
pieczenia OC posiadaczy pojazdów me-
chanicznych, pokrywa zarówno stratę 
rzeczywistą, jak i utracone korzyści, a 
więc pełną szkodę osoby przez ubez-
pieczonego poszkodowanej. Zakres 
tego obowiązku odszkodowawczego 
uzależniony jest przede wszystkim od 
rozmiaru szkody. W prawie polskim 
metodą powszechnie stosowaną w celu 
ustalenia rozmiaru szkody jest metoda 
dyferencyjna, która polega na określeniu 
różnicy pomiędzy dwoma stanami dóbr: 
hipotetycznym, jaki istniałby, gdyby nie 
nastąpiło zdarzenie wyrządzające szko-
dę oraz rzeczywistym, jaki wytworzył się 
na skutek zdarzenia szkodowego. Roz-
miar szkody musi uwzględniać faktyczne 
uszkodzenia mienia tj., w przypadku 
uszkodzenia pojazdu, należy stwierdzić 
jakie części (oryginalne, nieoryginalne) 
zostały uszkodzone i ten stan, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, jest jedy-
nym kryterium oceny, jakie części można 
zamontować w pojeździe uszkodzonym 
wskutek wypadku. Wynika to przede 
wszystkim z zasady pełnej kompensaty 
szkody. Ponadto, jak wyraźnie wskazuje 
art. 363 §1 K.c., naprawienie szkody 
powinno nastąpić według wyboru po-
szkodowanego, bądź przez przywró-
cenie stanu poprzedniego, bądź przez 
zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 
Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, 
że o przywróceniu stanu poprzedniego 
można mówić tylko wówczas, gdy stan 
samochodu po naprawie pod każdym 

względem odpowiada stanowi tego 
samochodu sprzed wypadku - pod 
względem nominalnej wartości z dnia 
szkody, technicznym, użytkowym, a 
także estetycznym. Dodatkowo podkre-
śla się, że szkodą nie jest tylko zmiana 
rzeczy zmniejszająca jej użyteczność, 
ale również każda inna zmiana, która nie 
odpowiada potrzebom właściciela, jego 
gustom ani zamiarom, choćby zmiana ta 
nie oznaczała obiektywnie pogorszenia 
rzeczy. W razie uszkodzenia rzeczy w 
stopniu umożliwiającym przywrócenie 
jej do stanu poprzedniego osoba od-
powiedzialna za naprawienie szkody jest 
więc obowiązana zwrócić poszkodowa-
nemu wszelkie celowe, ekonomicznie 
uzasadnione wydatki poniesione w celu 
przywrócenia stanu poprzedniego rze-
czy uszkodzonej. Do wydatków tych na-
leży zaliczyć także koszt nowych części i 
innych materiałów, których użycie było 
niezbędne do naprawienia uszkodzonej 
rzeczy. Pojęcie ekonomicznie uzasad-
nionych wydatków musi mieć odniesie-
nie przede wszystkim do stanu sprzed 
szkody, nie powinno być powoływane w 
kontekście abstrakcyjnym.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych 
w sytuacji gdy uszkodzony pojazd 

zawiera części oryginalne, ubezpieczyciel 
może ustalić odszkodowanie w oparciu 
o ceny części alternatywnych, tylko je-
żeli poszkodowany wyrazi na to zgodę. 
Zakład ubezpieczeń może ustalić sumę 
odszkodowania w oparciu o ceny części 
alternatywnych także wtedy, gdy wy-
mianie podlegają części nieoryginalne. W 
ocenie Rzecznika Ubezpieczonych roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 28 
stycznia 2003 roku - w sprawie wyłączeń 
określonych porozumień wertykalnych 
w sektorze pojazdów samochodowych 
spod zakazu stosowania porozumień 
ograniczających konkurencję - nie może 
stanowić podstawy prawnej do usta-
lenia odszkodowania w oparciu o ceny 
części alternatywnych. Podobnie, takiej 
podstawy prawnej nie stanowi także 
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1400/
2002 z dnia 31 lipca 2002 roku w spra-
wie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu 
do kategorii porozumień wertykalnych i 
praktyk uzgodnionych w sektorze moto-
ryzacyjnym. Są to bowiem akty prawne, 
które regulują jedynie problematykę 
ochrony konkurencji, nie odnoszą się 
w żaden sposób odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną w związku  ruchem 
pojazdu mechanicznego, nie modyfikują 
także w żaden sposób zasady pełnego 
odszkodowania. Zdaniem Rzecznika 
Ubezpieczonych, ubezpieczyciel nie po-
winien uzależniać wypłaty odszkodowa-

nia ustalonego w oparciu o ceny części 
oryginalnych od przedstawienia faktury 
lub rachunków z naprawy pojazdu. Obo-
wiązek naprawienia szkody powstanie 
niezależnie od faktu, czy poszkodowany 
naprawił rzecz, czy w ogóle zamierza ją 
naprawić. 

Pełne stanowisko Rzecznika Ubezpie-
czonych w sprawie prawnej dopusz-

czalności stosowania części oryginalnych 
i alternatywnych, a także orzecznictwo 
sądów powszechnych w omawianej 
materii można znaleźć na stronie in-
ternetowej Rzecznika – www.rzu.gov.pl 
– w dziale „Raporty i opracowania” oraz 
„Serwis prawny”.

Z pewnością można powiedzieć, iż 
Rzecznik Ubezpieczonych negatyw-

nie ocenia praktykę polegając na auto-
matycznym stosowaniu potrąceń amor-
tyzacyjnych na ceny części zamiennych 
tylko dlatego, że pojazd i jego części 
składowe uległy częściowemu zużyciu. 
Jak to powyżej zostało wskazane art. 
361 K.c. nakłada na zakład ubezpieczeń 
obowiązek wypłacenia świadczenia od-
szkodowawczego w oparciu o zakupu 
nowych części i materiałów, które są 
niezbędne do przywrócenia pojazdu do 
stanu sprzed wypadku. Niezależnie od 
tego czy szkoda likwidowana jest me-
todą kosztorysową czy też rachunkową. 
Naprawienie pojazdu częściami nowymi 
nie stanowi co do zasady przysporzenia 
po stronie poszkodowanego. Nie można 
żądać od poszkodowanego, aby zastąpił 
części zniszczone, częściami używanymi 
o podobnym stopniu zniszczenia, czy 
też aby zakład naprawczy, dokonujący 
naprawy w miejsce uszkodzonych czę-
ści, wmontował stare części częściowo 
zużyte. Tak więc zastosowanie potrąceń 
amortyzacyjnych pozbawione jest nie 
tylko wyraźnej podstawy prawnej, ale 
prowadzi również do niedopuszczalnej 
sytuacji, w której następuje częściowe 
przeniesienie na poszkodowanego cię-
żaru przywrócenia uszkodzonej rzeczy 
do stanu poprzedniego. Zwiększenie 
wartości samochodu po naprawie (czyli 
dokonywanie tzw. potrąceń amorty-
zacyjnych) można uwzględnić tylko 
wówczas, gdyby chodziło o wykonanie 
napraw takich uszkodzeń, które istnia-
ły przed wypadkiem, albo ulepszeń w 
stosunku do stanu przed wypadkiem. 
Jednakże, zakład ubezpieczeń powinien 
każdorazowo przedstawić dowody wraz 
z uzasadnieniem, że naprawa pojazdu w 
oparciu o ceny części nowych spowo-
duje wzrost wartości pojazdu poszko-
dowanego oraz że istniały uszkodzenia 
niektórych elementów pojazdu jeszcze 
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       Kraśnik: Krzysztof Smoliński +48 668 811 122

przed zdarzeniem wyrządzającym szko-
dę. Jednakże i w takiej sytuacji (kolizji 
zasady bezpodstawnego wzbogacenia 
poszkodowanego z zasadą pełnego 
odszkodowania), należałoby rozpatrzyć, 
czy zasady słuszności nie przemawiałyby 
za stanowiskiem prymatu ochrony inte-
resów osoby poszkodowanej, która do-
znała szkody nie ze swojej winy wskutek 
przewinienia sprawcy.

Trzeba przyznać, iż Rzecznik Ubezpie-
czonych podejmuje stałe działania 

zmierzające do poprawy likwidacji szkód 
komunikacyjnych, nie tylko poprzez 
udzielanie merytorycznej pomocy 
poszkodowanym w sprawach indywi-
dualnych, ale także poprzez działania o 
charakterze ogólnym. Jednym z istot-
nych instrumentów w tym zakresie jest 
kierowanie do Sądu Najwyższego wnio-
sków o podjęcie uchwały mającej na celu 
usunięcie rozbieżności w orzecznictwie 
sądów powszechnych. Dzięki tej instytu-
cji udało się na korzyść poszkodowanych 
rozstrzygnąć m.in., kwestię problematy-
ki VAT w odszkodowaniu z OC komuni-
kacyjnego, zdefiniowanie pojęcia szkody 
całkowitej, istnienia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela za szkodę na osobie 
wyrządzoną przez kierującego, każde-
mu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, 
będącej współposiadaczem pojazdu. Re-
alizacja powyższej kompetencji pozwala 

na ujednolicenie orzecznictwa sądów 
powszechnych i praktyki likwidacji szkód 
przez ubezpieczycieli. Wyznacza także, 
a niekiedy przywraca właściwe granice 
naprawienia szkody wyrządzonej w 
związku z ruchem pojazdu mechanicz-
nego. To m.in. dzięki Państwa pomocy, 
udało się stworzyć projekt informacji 
przesłanej do Sądu Najwyższego. Jego 
zaopiniowanie pozwoli w dużym stopniu 
uregulować temat wynajmu pojazdów 
zastępczych w szkodach komunikacyj-
nych. 

Do innych działań zmierzających do 
poprawy procesu likwidacji szkód 

komunikacyjnych należy zaliczyć także 
inicjowanie procesów legislacyjnych 
oraz udział w procesie tworzenia pra-
wa, współpraca instytucjonalna z KNF i 
UOKiK, a także organizowanie działalno-
ści edukacyjnej i informacyjnej. 

W przypadku powstania Państwa 
sporu z zakładem ubezpieczeń 

na temat dopuszczalności stosowania 
części oryginalnych lub potrąceń amor-
tyzacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych 
służy pomocą poprzez udzielanie pod-
stawowych informacji z zakresu prawa 
odszkodowawcza drogą telefoniczną 
lub elektroniczną. Na wniosek poszkodo-
wanego Rzecznik Ubezpieczonych może 
także podjąć formalną interwencję 

do zakładu ubezpieczeń Szczegółowe 
zasady dotyczące form merytorycznej 
pomocy Rzecznika Ubezpieczonych 
opisane są na jego stronie internetowej. 
Również na stronie internetowej opubli-
kowane jest wiele opracowań i raportów, 
a także orzecznictwo Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych dotyczących 
problematyki odszkodowawczej. Skorzy-
stanie z powyższych treści jest często 
pomocne w dochodzeniu swoich rosz-
czeń odszkodowawczych.

W imieniu Rzecznika oraz Polskiej 
Izby Motoryzacji dziękujemy 

za Państwa odzew na ostatni apel 
RU. Ponownie proszę o przesyłanie 
posiadanych informacji dotyczących 
części. Wierzę, że i w tym przypadku 
znajdą się odpowiedzialne serwisy, 
które zdają sobie sprawę, że jest 
to najskuteczniejszy sposób walki 
o prawa klienta z ubezpieczalniami. 
Pamiętajmy, że siła naszych inicjatyw 
zależy od wsparcia ze strony Państwa 
serwisów. 

Paweł Wawszczak
Główny Specjalista w Wydziale Praw-
nym Biura Rzecznika Ubezpieczonych

Łukasz Szarama
Ekspert PIM
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Firma zajmuje się sprzedażą deta-
liczną i hurtową, oferując swoim 

klientom szeroką gamę produktów 
do naprawy i konserwacji karoserii. 
Są wśród nich zarówno profesjonalne 
warsztaty blacharsko - lakiernicze jak 
te, które określić można jako amator-
skie, prowadzone przez ludzi z pasją, 
traktujących naprawę jako miłe spę-
dzenie wolnego czasu. 

Każdy klient, który trafi do sklepu 
mieszczącego się przy ul. Człu-

chowskiej 60B w Chojnicach, może 
liczyć na fachowe doradztwo, poznać 
branżowe nowości podczas pokazów 
organizowanych indywidualnie u klien-
ta, a także w trakcie prezentacji odby-
wających się w siedzibie firmy Ermo. To 
także bezpłatne  szkolenia organizowa-
ne dla klientów, które odbywają się w 
ośrodku szkoleniowym Akzo- Nobel w 
Pruszkowie. W trosce o zadowolenie 

klienta, firma Ermo wprowadziła możli-
wość wykonania  próbnego natrysku, 
co ma zapewnić pewność idealnie do-
branej barwy.

W ofercie sklepu można odnaleźć 
produkty wiodących marek. 

Szeroka gama oferty spod znaku 3M, 
produkty koncernu Akzo- Nobel czyli li-
nie Dyna- Coat, Lesonal i Sikkens, marka 
Troton, która zdobywa co raz większą 
rzeszę zwolenników i wiele innych. Na 
sklepowych półkach nie brakuje także 
osprzętu, bez którego nie może istnieć 
żaden warsztat blacharsko - lakierniczy. 
Pistolety lakiernicze, pneumatyczne 
szlifierki oscylacyjne, polerki elektrycz-
ne, sprężarki tłokowe, zestawy kluczy, 
a także pełna oferta środków ochrony 
osobistej i materiałów maskujących 
zapewniają kompleksowe zaopatrzenie 
każdego warsztatu.

Firma Ermo, to synonim dynamicz-
nego rozwoju, czego wyraźnym 

przykładem jest nowa siedziba firmy. 
Budynek mieszczący się przy trasie 
przelotowej przez Chojnice, z dużą ilo-
ścią miejsc parkingowych, niebanalnym 
wyglądem przyciągał spojrzenia wielu 
chojniczan, ale przede wszystkim uła-
twił klientom korzystanie z usług firmy. 

Ermo, to także działania pozabran-
żowe, pod hasłem ”Zagraj z Ermo” 

dobył się cykl koncertów, w trakcie 
których m.in. zagrały zespoły z pierw-
szej ligi polskiego rocka- Quo Vadis i 
TSA. Ermo wspiera młodych, lokalnych 
muzyków pomagając im w realizacji 
koncertów. Drugą odsłoną projektu 
”Zagraj z Ermo”, jest wsparcie jakiego 
firma udziela II- ligowej jedenastce MKS 
Chojniczanka. Ermo jest jednym ze 
sponsorów głównych chojnickiej dru-
żyny piłkarskiej.

ermo
Chojnicka firma Ermo, istnieje od 2003 roku, jednak jej właściciel Rafał Zabrocki, działa w branży 
blacharsko-lakierniczej od 20 lat. Na lokalnym rynku, nazwa Ermo kojarzy się z wiarygodnością, 

solidnością, a przede wszystkim z indywidualnym podejściem do każdego klienta. 
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Najbardziej wielofunkcyjna szpachlówka 
poliestrowa w bogatej ofercie firmy TROTON. 
Łączy w sobie cechy lekkiej szpachlówki 
wypełniającej oraz szpachlówki wykończe-
niowej. Szczególnie zalecana do napraw du-
żych powierzchni, gdyż nie obciąża zbytnio 
karoserii i łatwo się aplikuje. W krótkim czasie 
odpowietrza się dając powierzchnię gładką i 
wolną od porów. Nie wymaga pokrycia szpa-
chlówką wykończeniową.

Dodatkowo, doskonała tiksotropia pro-
duktu pozwala na wyrównywanie nierówności 
również na pionowych powierzchniach.

Innowacyjna formuła powoduje niezwykłą 
łatwość jej użycia. Zwarta konsystencja szpa-
chlówki ulega zmianie podczas mieszania 
składników. Masa szpachlowa uplastycznia 
się i bardzo łatwo poddaje formowaniu i na-
kładaniu. Utwardzanie szpachlówki przebie-
ga szybko, co jest jej dodatkowym atutem.

Jest to szpachlówka miękka, bardzo 
łatwo poddaje się obróbce i może być sto-
sowana zarówno do obróbki ręcznej, jak i 
mechanicznej.

Czym dokładnie zajmuje się Pana 
firma?
- Głównie sprzedażą hurtową, ale obsłu-
gujemy też wiele warsztatów, docieramy 
bezpośrednio do ich właścicieli. 

Jakie produkty Pan sprzedaje? 
- Wszystko co jest potrzebne w pracy 
lakiernika. Od wyposażenia warsztatów, 
w tym kabiny lakiernicze, przez całą gamę 
produktów, po odzież ochronną. 

Firma jest stosunkowo młoda, bo 
powstała zaledwie osiem lat temu, ale 
mówi Pan, że jeśli chodzi o branżę 
lakierniczą, to jest Pan z nią związany 
już od 20 lat. W jaki sposób? 
- Byłem kiedyś sprzedawcą w sklepie z 
artykułami lakierniczymi, kierowałem też 
warsztatem lakierniczym. Poznałem więc 
dobrze zarówno potrzeby lakierników, jak 
i ofertę firm produkujących materiały dla 
tej branży. Wiedza, którą wtedy nabyłem 
procentuje w ERMO. Podobnie jest z 
moimi pracownikami. To również nie są 
przypadkowe osoby. Jestem pewien, że 
nasi klienci sami przekonują się o tym, że 
mają do czynienia z praktykami znającymi 
się na rzeczy, którzy potrafią naprawdę 
dobrze doradzić, a nie z ludźmi którzy za 
wszelką cenę chcą sprzedać jak najwięcej 
produktów. 

Ilu zatrudnia Pan pracowników?
- W tej chwili siedem osób. 

Kim są klienci ERMO? 
- Nasi klienci to sklepy lakiernicze i warsz-
taty głównie z województwa kujawsko 
– pomorskiego Jeśli chodzi o sprzedaż 
hurtową, to zaopatrują się u nas sklepy 
niemal z całej Polski. 

Czego oczekują Państwa klienci? 
- Są różne grupy klientów. Jedni oczeku-
ją wysokiej klasy produktu i taki kupują. 
Mamy dla nich pełną ofertę produktów 
ośmiu firm, wśród których drugie miej-
sce na liście pod względem sprzedaży 
zajmuje wasz ząbrowski TROTON. Ale 
są i tacy klienci, którzy szukają produktu 
taniego, szybkiego, możliwego do aplikacji 
w trudnych warunkach. Ta pierwsza grupa 
stawiająca na najwyższą jakość powoli 
zaczyna przeważać. 

Czy ma Pan u siebie pełną ofertę tych 
ośmiu firm? 
- Jeśli nawet czegoś nie mam, jestem 
w stanie sprowadzić nawet w ciągu 48 
godzin. 

Podkreśla Pan, że w Pana firmie można 
dokonać próbnego natrysku… 
- Tak. Nie chcemy narażać klienta na ko-

nieczność eksperymentowania z lakierem. 
Bierzemy to na siebie. Jeżeli klient nie 
ma pewności co do wybieranego koloru, 
robimy dla niego próbny natrysk. Klient 
dostaje taki próbny, polakierowany ele-
ment i sprawdza, czy trafiliśmy idealnie. To 
oczywiście usługa nieodpłatna. 

Pana firma też prowadzi szkolenia dla 
lakierników. Może Pan nam powiedzieć 
o tym coś więcej? 
- Proponujemy naszym klientom udział w 
dwu- trzydniowych szkoleniach organi-
zowanych przez ośrodek Akzo Nobel w 
Warszawie. Oczywiście to szkolenia dla 
naszych klientów bezpłatne. 

Jak Pana zdaniem z perspektywy 20 lat 
zmieniła się rynek usług lakierniczych?
- Przez ten czas nastąpił olbrzymi postęp 
w tej branży. Mamy wielu świetnie wyszko-
lonych lakierników, którzy mają też coraz 
więcej możliwości by dalej podnosić kwa-
lifikacje. Coraz więcej warsztatów pracuje 
w warunkach i osiąga efekty podobne do 
tych zachodnioeuropejskich. No i mamy w 
końcu dostęp do całej gamy markowych 
produktów bardzo wysokiej jakości, powsta-
jących na całym świecie. Dodajmy do tego 
nowoczesne samochody, wysokie oczeki-
wania klientów i technologię, której nie da 
się porównać z tą sprzed 20 lat. Od tamtych 
czasów dzieli nas prawdziwa przepaść. 

Od niedawna może się Pan pochwalić 
nową siedzibą firmy. Jak planuje Pan 
teraz jej dalszy rozwój? 
Nową siedzibę mamy od roku. Powstała 
na własnym terenie. Mam nadzieję, że 
nasi klienci odczuwają poprawę komfortu 
odwiedzin u naszej firmie. Mamy własny 
teren, dużą siedzibę, rozległy parking. 
Łatwo do nas dojechać. Jeśli chodzi o naj-
bliższe plany, to oczywiście chcemy nadal 
zwiększać naszą obecność na rynku. Nasi 
przedstawiciele handlowi już teraz jeżdżą 
od warsztatu do warsztatu. Prezentacje 
robimy u klienta. U każdego po kolei, po-
święcając mu dzień czy dwa, proponując 
zindywidualizowaną ofertę. Będziemy to 
robić nadal, na coraz większą skalę.
Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała Iwona Kalinowska

Jesteśmy blisko klienta

Rozmowa z Rafałem Zabrockim, właścicielem firmy ERMO z Chojnic. 

Firma mieści się przy ul. Człuchowskiej 60B. Kontakt z firmą pod tel. (52) 39 55 666; tel. kom. 604 186 729; e-mail: ermo@ermo.pl
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· VI Konwencja Polskich Dealerów Samochodów 
· VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 

„Poprawa organizacji i rentowności serwisu naprawczego”
WYZNACZAMY TRENDY. OMAWIAMY FAKTY. 

DEMENTUJEMY POGŁOSKI.

„Poprawa organizacji i rentowności serwisu naprawczego” – pod 
takim tytułem w dniach 26-27 października br. w Poznaniu od-
będzie się VI Konwencja Polskich Dealerów Samochodów oraz 
VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 

Konferencja adresowana jest do dealerów, serwisów blachar-
sko-lakierniczych i mechanicznych, zarówno autoryzowanych 
jak i nieautoryzowanych, Towarzystw Ubezpieczeniowych, 
rzeczoznawców i likwidatorów szkód. 

Zadaniem tegorocznego spotkania jest poruszenie zagadnień, 
nierzadko kontrowersyjnych, które stanowią czasem zarzewie 
niejasności między serwisami a firmami ubezpieczeniowymi. 
Jednak cel jaki przyświeca organizatorowi – Polskiej Izbie Mo-
toryzacji – nie jest wprowadzeniem dodatkowego zamieszania 
pomiędzy wspomnianymi podmiotami ale wspólne wypracowa-
nie stanowisk i szukanie kompromisów we współpracy serwi-
sów i ubezpieczycieli. 

Dlatego poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: 
 Przyszłość autoryzowanych stacji obsługi, czy serwis nieza-

leżny jest konkurencją dla ASO? Porównanie serwisów autory-
zowanych i nieautoryzowanych, 

 Czy dealer (salon i serwis) jest franczyzą?, 
 Orzecznictwo sądowe w zakresie odszkodowań z tytułu 

OC ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych w 
zakresie pojazdów zastępczych na przykładzie Polski i innych 
krajów Unii Europejskiej, 

 Zagadnienia cywilno-prawne i ubezpieczeniowe w zakresie 
samochodów zastępczych, 

 Perspektywy rozwoju sektora napraw powypadkowych. 
Statystyki przyrostu. Jakie znaczenie dla towarzystw ubezpie-
czeniowych mają ich własne sieci naprawcze?, 

 Likwidacja szkód komunikacyjnych z OC. Zasady odpowie-
dzialności warsztatu wobec klienta, 

 Gwarancja i rękojmia. Serwisy i warsztaty niezależne w świe-
tle GVO. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, 

 Standaryzacja, kategoryzacja i samocertyfikacja warszta-
tów naprawczych. Pogląd towarzystw ubezpieczeniowych na 
certyfikację (kategoryzację) warsztatu blacharsko – lakiernicze-
go. 

Odbędą się również panele dyskusyjne dotyczące: 
 Postępowania w sytuacji żądania faktur źródłowych zakupu 

części przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w szkodach AC i 
OC, 

 Stawka roboczogodziny i próg rentowności serwisów. Jaki 
jest sens badania rentowności serwisów? 
§ roboczogodzina w roku 2010 
§ kalkulator kosztów roboczogodziny 
§ stawka roboczogodziny a wykorzystanie zamienników w 
myśl kalkulacji AUDATEX. Ilość warsztatów korzystających z AU-
DATEX. Problemy z zamiennikami blacharskimi. Co z operacją 

pasowania elementu (do którego zastosowano optymalizację 
zgodnie z technologią producenta). Kto ponosi odpowiedzial-
ność za dopuszczenie do sprzedaży zamienników. Źródła po-
chodzenia zamienników. 
Podczas Forum z referatami wystąpią m.in.: Minister Grażyna 
Henclewska - Ministerstwo Gospodarki, Paweł Wideł - General 
Motors, Jan Okulicz - Toyota Motor Poland, 
Jakub Faryś – PZPM, Alfred Franke – SDiPCM, Krystyna Krawczyk 
- Rzecznik Ubezpieczonych, 
prof. E. Kowalewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, dr Monika Wałachowska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Mecenas – Katarzyna Michno–Nasierowska, 
Maciej Brzeziński - B.U.H Consulting oraz przedstawiciele z 
DEKRA Certification, Towarzystw Ubezpieczeniowych, serwi-
sów autoryzowanych i niezależnych, rzeczoznawcy, kancelarie 
odszkodowawcze. 

Na zakończenie pierwszego dnia Konwencji zaplanowany jest 
wyjątkowy wieczór, zapraszamy Państwa na Oktoberfest, gdyż 
święto piwa z Bawarii postanowiliśmy przenieść do Polski. 

Podczas bankietu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród: 
1. Nagroda Złoty Zderzak - dla najbardziej przyjaznego Towa-
rzystwa Ubezpieczeniowego pod względem likwidacji szkód 
komunikacyjnych z punktu widzenia warsztatów naprawczych. 
W roku ubiegłym w pierwszej trójce znalazły się towarzystwa 
ubezpieczeniowe: PZU, ALLIANZ i AVIVA. 
2. Nagroda Menedżera Rynku Dealerskiego 2011. Poznamy no-
minowanych w konkursie i dowiemy się kto odbierze statuetkę 
i zaszczytny tytuł. W roku 2010 tytuł ten otrzymał Pan Marek 
Rękawek, Dyrektor Zarządzający firmą Honda Plaza w Warsza-
wie za nowoczesne i europejskie podejście do zarządzania sta-
cją dealerską i prezentowanie najwyższych standardów obsługi 
klienta. Nominowani do tytułu zostali: Pan Wacław Podolski, 
Członek Rady Nadzorczej firmy Viamot S.A. w Krakowie oraz 
Pan Ireneusz Szpot, Prezes Zarządu firmy Szpot Sp. z o.o. w 
Swarzędzu koło Poznania. 
3. AUTO SALON 2010 - nagroda w konkursie na najlepszy archi-
tektonicznie budynek stacji dealerskiej. Carsed z Siedlec i Honda 
Karlik z Baranowa koło Poznania to dwie firmy, które uzyskały 
tytuł Auto Salon 2009. Nominację do tytułu zdobyła firma Pro-
motors z Warszawy. Konkurs Auto Salon wyłania zwycięzców 
w kategorii najlepszego obiektu dealersko - serwisowego w 
Polsce. W tym roku konkurs ten był organizowany przez Polską 
Izbę Motoryzacji i Redakcję Serwisu Motoryzacyjnego. 
Imprezą towarzyszącą Konferencji, będzie jak co roku wysta-
wa „Wokół rynku dealerskiego i serwisowego”. Jest to miejsce 
przeznaczone na prezentację oferty wszystkich firm dostar-
czających usługi i towary dla branży sprzedaży samochodów 
oraz usług serwisowych. 

W tegorocznej imprezie udział weźmie ok. 400 osób i kilkudzie-
sięciu wystawców reprezentujących wszystkie sektory rynku 
dystrybucji pojazdów w Polsce. 

 Konferencja Motoryzacyjna 
 Termin: 26-27 października r.  
 Uroczyste otwarcie: godz. 10:00, 26 października br. 
 Miejsce: Novotel Poznań Centrum, Poznań Pl. Wł. Andersa 1

 Więcej: www.konwencjadealerow.pl

pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Rzecznika Ubezpieczonych 
Konferencja Motoryzacyjna
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Podczas naprawy blacharskiej często zachodzi konieczność 
wymiany części lub całego elementu karoserii. Właściwa ocena 
zakresu uszkodzenia pozwala na wybór technologii naprawy 
oraz zastosowanie wymiany w odpowiednich fragmentach 
karoserii.

 Rys.  Wymiana tylnej części płatu bocznego - połączenie na 
zakładkę (falc). Zakładka ok. 10mm (BR)

 

Rys.  Wymiana części słupka bocznego. Obcięcie po nałożeniu 
na część słupka. (BR)

W celu uniknięcia niedokładności podczas dopasowania no-
wego elementu wskazane jest obcięcie go wspólnie z częścią 
karoserii do której będzie lutowany. 

 Rys.  Zasada obcinania uszkodzonego elementu. (BR)

Rys.  Zasada obcinania uszkodzonego elementu na 
przykładzie błotnika przedniego. (BR)

Podczas usuwania szkód komunikacyjnych oraz prac renowa-
cyjnych, często zachodzi konieczność usunięcia uszkodzonego 
elementu karoserii, a w późniejszym etapie zamontowanie 
nowego. Zmiany w konstrukcji nowoczesnych karoserii samo-
chodowych, spowodowały konieczność  stosowania oprócz 
tradycyjnych metod, technologii dotychczas stosowanych 
w innych dziedzinach techniki lub jedynie podczas produkcji 
samochodu.

Najtrudniejsza do obróbki jest blacha stalowa z domieszką boru 
(USIBOR), ale i inne stosowane obecnie materiały konstrukcyj-
ne wymuszają zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki 
oraz łączenia. Blachy stalowe podczas procesu produkcji karo-
serii samochodowej łączone są poprzez zgrzewanie punktowe, 
zgrzewanie liniowe, spawanie laserowe oraz lutowanie twarde 
(lutospawanie), klejenie i nitowanie. W praktyce warsztatowej 
podczas naprawy powypadkowej niemożliwe jest zastosowa-
nie spawania laserowego, które zastępuje się najczęściej kleje-
niem lub lutospawaniem. Współczesne technologie naprawcze 
pozwalają natomiast zgrzewać elementy karoserii przy zasto-
sowaniu parametrów identycznych jakie występują podczas 
procesu produkcji. 

Fot.  Proces zgrzewania blach. (GYS)

Należy zwrócić uwagę na czwartą fazę procesu zgrzewania, w 
której to następuje formowanie poprzez nacisk powstałego 
połączenia. Aby uzyskać trwałe połączenie odpowiedniej jakości 
musza być spełnione wszystkie warunki procesu zgrzewania:
  prąd zgrzewania,
  docisk elektrod,

WYMYMIANA I ŁĄCZENIE 
ELEMENTÓW KAROSERII 
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  dobór i jakość elektrod,
  czystość łączonych elementów.
 

Fot.  Proces zgrzewania i próba jakości zgrzeiny. (GYS)

Urządzenia do cięcia plazmą stopniowo zdobywają coraz więk-
szą popularność w warsztatach blacharskich. Ich stosowanie 
wymuszają współczesne technologie konstrukcji karoserii 
samochodowych, a szczególnie wysokogatunkowe stale oraz 
połączenia wykonane techniką spawania laserowego. Cięcie 
plazmą jest tańsze od tradycyjnie stosowanej szlifierki kątowej. 
Pozwala na precyzyjne cięcie w wielu niedostępnych miejscach 
dla tradycyjnych urządzeń. Ubytek materiału podczas cięcia 
jest bardzo niewielki bo maksymalnie 1,2mm, a strefa prze-
grzania materiału jest niewielka.
 

Rys.  Cięcie plazmą elementów karoserii. (GYS)

Należy zwrócić uwagę na zużycie elementów ściernych podczas 
cięcia przecinarką kątową oraz brzeszczotów przy zastosowa-
niu przecinarek pneumatycznych. Koszty eksploatacji urządzeń 
plazmowych są porównywalnie znacznie niższe, a maozliowości 
ich stosowania znacznie większe. Urządzenia plazmowe prze-
znaczone do prac blacharskich występują w dwóch rodzajach

 z wbudowanym kompresorem,
 bez kompresora.

W przypadku stosowania doraźnego sprawdza się rozwiązanie 
z wbudowanym kompresorem. Pozwala ono na szybkie przy-
gotowanie do pracy ponieważ nie wymaga przyłączania prze-
wodu ze sprężonym powietrzem. Kilka sekund po włączeniu za-

silania elektrycznego 230V urządzenie jest gotowe do pracy. W 
przypadku konieczności wykonywania większej ilości cięć, lepiej 
zastosować urządzania z zasilaniem zewnętrznym, ponieważ 
mają większą wydajność i zapewniają bardziej stabilną pracę. 

Jedną z częściej stosowanych technologii rozłączania wymienia-
nych elementów karoserii jest rozwiercanie zgrzein za pomocą 
specjalizowanego rozwiertaka pneumatycznego. W przypadku 
usuwania zgrzein łączących elementy stalowe współczesnej 
karoserii samochodowej, całkowicie nieopłacalne stało się sto-
sowanie wiertarki i podobnych narzędzi zastępczych. 

Fot.  Rozwiercanie zgrzein w karoserii. (GYS)

Coraz częściej spotyka się technologie łączenia elementów 
karoserii samochodowej poprzez spawanie laserowe, które na 
razie stosowane jest jedynie w procesie produkcji, a nie na-
prawy samochodów. Rozłączanie tak zespolonych elementów 
karoserii możliwe jest między innymi poprzez zastosowanie 
specjalizowanej frezarki do spawów laserowych. Narzędzie ro-
bocze frezarki wykonane jest z bardzo twardego materiału co 
umożliwia usunięcia bardzo twardej spoiny spawu.

Fot.  Frezarka do spawów laserowych. (GYS)

Na końcowy efekt oraz opłacalność naprawy lakierniczej bez-
pośredni wpływ ma pierwszy etap usuwania szkody powy-
padkowej czyli naprawa blacharska. Dokładność wykonanych 
czynności, zastosowane technologie i materiały oraz złe 
przygotowanie miejsc naprawy do prac lakierniczych, to częste 
przyczyny wzrostu kosztów usługi.

W przypadku połączeń wykonanych technologią spawania 
lub lutospawania, konieczne jest usunięcie nadmiaru spoiwa 
lub ukształtowania go w odpowiedni sposób. Przeznaczone 
do tego szlifierki mają napęd pneumatyczny lub elektrycz-
ny. W przypadku spoin wykonanych technologią zgrzewania 
punktowego lub liniowego, wystarczające jest tzw. zabielenie 
spoin przed przystąpieniem do prac lakierniczych. Można do 
tego celu zastosować dowolną szlifierkę kątową pamiętając o 
doborze odpowiedniej gradacji (ziarnistości) materiału ścierne-
go. Przy obróbce spoin należy zwrócić uwagę, aby nie osłabić 
połączenia. 
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Rys. W wyniku błędów podczas 
łączenia, po obróbce spoiny mogą 

pozostać jedynie resztki. 
(GYS-HERKULES)

Często zdarza się, że niewłaściwie wykonane połączenie pod-
dane dodatkowo obróbce szlifowania przestaje w zasadzie 
istnieć, lub zostaję jedynie niewielka część spoiwa. Najczęściej 
zdarza się to podczas lutospawania, gdy nie stosuje się właści-
wych technologii przygotowania elementów łączonych.

Jedną z ostatnich czynności wykonywanych podczas prac bla-
charskich jest uszczelnianie i wypełnianie połączeń elementów 
karoserii. Podczas procesu produkcji karoserii samochodowej 
wszystkie połączenia narażone na silne oddziaływanie warun-
ków zewnętrznych są pokrywane specjalnymi masami uszczel-
niającymi. 

 Rys. Zastosowanie różnych mas uszczelniających oraz klejów 
w konstrukcji karoserii. 

Rodzaje i zastosowanie mas:

Uszczelniacz hybrydowy – uszczelnianie wewnątrz i na zewnątrz 
pojazdu. Wykonane uszczelnienie jest elastyczne i odporne na 
warunki zewnętrzne. Głownie stosowane do  spawów i drzwi. 
Efektem tego uszczelnienia jest redukcja drgań i wytłumienie 
niepożądanych hałasów.

               

Rys. Zastosowanie i 
aplikacja uszczelniacza 
hybrydowego. 

Uszczelniacz hybrydowy natryskowy – uszczelnianie wewnątrz 
i na zewnątrz pojazdu. Uszczelnianie spawów, szwów i złącz 
zaprasowywanych (zakładkowych). Wykonane uszczelnienie 
jest elastyczne i odporne na warunki zewnętrzne. Efektem 
tego uszczelnienia jest redukcja drgań i wytłumienie niepożą-
danych hałasów. Może być stosowana do zabezpieczania typu 
„baranek”.

       

Rys. Zastosowanie i 
aplikacja natryskowego 
uszczelniacza hybrydo-
wego. 

Klej konstrukcyjny (hybrydowy) – klejenie elementów ozdob-
nych i wyposażenia zarówno wewnątrz jak i zewnątrz pojazdu.

  

Rys. Zastosowanie i 
aplikacja kleju konstruk-
cyjnego.

Twój partner 
w warsztacie

www.lakiernik.com.pl
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Zanim jednak skupimy się na samym 
procesie lakierowania, kilka waż-
nych uwag. Powierzchnia, na którą 
nakładamy lakier bezbarwny musi 
być odpowiednio przygotowana. 
Warstwę spodnią lakieru bazowego 
konwencjonalnego lub wodorozcień-
czalnego aplikujemy zgodnie z zale-
ceniami zamieszczonymi w kartach 
technicznych. Po ściśle określonym 
czasie niezbędnym do odparowania 
rozcieńczalników możemy nakładać 
lakier bezbarwny. Miejsce lakierowa-
nia musi być wolne od kurzu i zanie-
czyszczeń.

Przy opisie posłużę się lakierem bez-
barwnym CP 2009 UHS. Przygotowu-
jąc mieszankę lakieru UHS stosujemy 
zalecany dla niego utwardzacz CP 
229 UHS. W przypadku tego lakieru 
nie ma potrzeby stosowania rozcień-

czalnika. Korzystając z zalecanego 
utwardzacza uchronimy się przed 
wadą lakierniczą, jaką jest osiadanie 
mgły natryskowej. 

Aplikacja  lakieru bezbarwnego UHS 
nie powinna przysparzać problemów. 
W pierwszej kolejności nakładamy 
pół warstwy, a następnie po krótkim 
odparowaniu pełną „wylaną”. Opty-
malny wymiar dyszy do zastosowane-
go pistoletu to 1.3-1.5mm.

Lakierując pamiętajmy o odległości, w 
jakiej prowadzimy pistolet od lakiero-
wanej powierzchni, najczęściej jest to 
wartość 15-25cm (rysunek). Ważne jest 
również prowadzenie pistoletu prosto-
padle do lakierowanej powierzchni, ma 
to wpływ na trwałość lakieru (siła ude-
rzenia i przyczepność) oraz na większą 
efektywność wykorzystania materiału. 

Zaletą lakieru UHS jest krótki czas 
nakładania. Dzięki temu mamy mniej 
zanieczyszczeń na powierzchni. Grub-
sza jest też, w porównaniu z lakierami 
MS, powłoka sucha. Uzyskujemy to  
dzięki większej zawartości cząstek 
stałych w lakierze.

Najlepiej, gdy lakierowanie wykonu-
jemy w kabino-suszarce i po aplikacji 
lakieru uruchomimy suszenie przez 
30min w 60 st. C.
Możliwe też jest zastosowanie do 
suszenia promienników IR. Czasy 
schnięcia i odległości od powierzchni 
ustalamy według instrukcji producen-
ta urządzenia.
Po zakończonym procesie suszenia i 
ostudzeniu lakierowanej powierzchni 
można ją polerować.

Marek Lemiszewski

O końcowym wyglądzie naszego samochodu w dużej mierze decyduje lakier bezbarwny. 
Właściwości oraz sposób nałożenia lakieru ma tutaj niebagatelne znaczenie. 

Efekt końcowy
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Analizując rynek usług motoryzacyjnych 
w Polsce, nie sposób oprzeć się wraże-
niu, że warsztaty blacharskie są w pe-
wien sposób marginalizowane i spychane 
na ubocze, nawet w autoryzowanych 
serwisach znanych marek, a powodem 
do dumy są głównie stanowiska napraw 
mechanicznych. Jedną z ważniejszych 
przyczyn takiego stanu rzeczy może być 
ogólnie panujące przeświadczenie, że 
naprawy blacharskie nadal są wysoce in-
wazyjne, a klient nie powinien mieć okazji 
zobaczyć jej przebiegu. Rzeczywistość 
jest jednak inna. Współczesne warsztaty 
blacharskie są coraz lepiej wyposażone, a 
ich pracownicy chętnie podnoszą swoje 
kwalifikacje na specjalnych szkoleniach z 
zakresu najnowszych technologii napraw, 
co jednoznacznie dowodzi, że czas na to, 
aby usługi blacharskie wyszły z cienia.

Czym jest Herkules Partner i dla kogo jest 
przeznaczony?
Program partnerski Herkules Partner 
powstał z inicjatywy bydgoskiej firmy 
Herkules, która od blisko 20 lat zajmu-
je się kompleksowym wyposażaniem 
warsztatów blacharsko-lakierniczych 
oraz wdrażaniem wiedzy na temat naj-
nowszych technologii poprzez szkolenia, 
doradztwo oraz liczne publikacje w 
czasopismach branżowych i literaturze 
fachowej. Program wspierany jest mię-
dzy innymi przez takie firmy, jak: SIKA, 
Werther, Launch czy Troton. Głównym 
celem projektu jest wsparcie rozwoju 
profesjonalnych warsztatów blachar-
skich oraz wzmocnienie i ustabilizowanie 

ich pozycji na rynku usług. Realizacji tych 
założeń posłuży ujednolicenie wizerunku 
uczestników programu oraz wykorzy-
stanie zbudowanej świadomości marki 
do wspólnych celów marketingowych 
realizowanych na terenie całego kraju. 
Projekt kierowany jest do wszystkich 
właścicieli warsztatów blacharskich, 
którym zależy na podnoszeniu zysków 
i jakości oferowanych przez nich usług. 
Herkules Partner to pierwszy w Polsce 
tego typu program, obejmujący swoim 
działaniem właśnie ten sektor branży 
motoryzacyjnej.

Co konkretnie można zyskać?
Herkules Partner opiera się na szczegó-
łowej analizie potrzeb przystępujących 
do programu uczestników. W ramach 
projektu można zyskać:

 wspólną identyfikację wizualną (flagi, 
stroje robocze, gadżety itp.),

 ogólnopolską reklamę programu,
 pomoc w uzyskaniu wsparcia inwe-
stycyjnego,

 programy rabatowe na zakup narzę-
dzi i materiałów eksploatacyjnych,

 wsparcie technologiczne i dostęp do 
szkoleń,

 dostęp do baz danych,
 pokazy nowych urządzeń,
 pomoc w poprawianiu pozycji warsz-
tatów wobec firm ubezpieczenio-
wych,

 wsparcie w dziedzinie rzeczoznaw-
stwa i doradztwa,

 wsparcie w uzyskaniu kontraktów na 
obsługę flot transportowych.

Jak przystąpić do programu?
Potencjalnymi uczestnikami programu 
Herkules Partner są wszystkie warsztaty 
blacharskie, które spełnią wymagania 
określone przez organizatora. Szczegó-
łowe regulacje zawarte są w regulaminie 
oraz materiałach dodatkowych, które 
udostępniane są wszystkim zaintere-
sowanym po wypełnieniu i przesłaniu 
formularza zgłoszeniowego. Na stronie 
internetowej www.herkulesparnter.pl 
znajduje się specjalna część o nazwie 
Strefa Partnera, do której dostęp możli-
wy jest po zastosowaniu udostępnione-
go hasła. Oto, co trzeba zrobić:
1. wypełnij i wyślij wstępne zgłoszenie 
przy pomocy formularza na stronie in-
ternetowej,
2. po otrzymaniu dodatkowych in-
formacji wypełnij przesłany formularz 
zgłoszeniowy,
3. czekaj na kontakt z pracownikiem or-
ganizatora programu Herkules Partner.
Ewentualne pytania można kierować na 
adres: info@herkulespartner.pl lub tele-
fonicznie pod numerem: 664 214 429.

Rosnąca liczba warsztatów blachar-
skich sprawia, że ich właścicielom z 
roku na rok coraz trudniej otrzymać 
wsparcie technologiczno-inwestycyjne, 
czy też zdobyć akceptację firm ubez-
pieczeniowych. Również pozyskanie 
dofinansowania z funduszy unijnych 
obecnie nie należy do najłatwiejszych 
zadań. Niestety, zwiększająca się na 
naszym rynku konkurencja nie jest ani 
jedynym, ani też największym proble-
mem. Jak zatem w obecnej sytuacji 
skutecznie rozwijać swój warsztat 
blacharski? Szansą może być program 
partnerski Herkules Partner.

Dzięki wspólnej identyfikacji wizualnej warsz-
taty blacharskie skutecznie podniosą swój 
prestiż.

Wśród korzyści uczestnictwa w programie są specjalne oferty rabatowe na zakup najnowocze-
śniejszych narzędzi oraz materiałów eksploatacyjnych.

– czyli razem można więcej
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Trudne rozmowy 
z klientem 

– kilka porad

W trudnych sytuacjach nie można dać ponieść się emocjom. Nawet gdy klient 
jest rozwścieczony, to należy zachować maksymalny spokój.

Usługi blacharsko-lakiernicze 
to branża, w której bezpośred-

ni kontakt z klientem jest wyjątko-
wo częsty i w zasadzie niemożliwy 
do uniknięcia. Wraz z liczbą osób 
odwiedzających warsztat wzrasta 
prawdopodobieństwo, że trafi się 
na tzw. trudnego klienta, czyli osobę 
niełatwą do usatysfakcjonowania, 
a nierzadko też – przynajmniej 
w ogólnym mniemaniu – wręcz 
„szukającą” sytuacji spornych. Jak 
sobie radzić w takich przypadkach? 
Oto kilka wskazówek.

Na początek ze swojego słownika usunąć 
należy sformułowanie „trudny klient” i 
zastąpić je słowami „trudna sytuacja”. 
Dlaczego? Ponieważ zbyt jednoznaczne i 
zbyt pochopne kategoryzowanie elemen-
tów otaczającej nas rzeczywistości – w tym 
oczywiście ludzi – prowadzi do blokowa-
nia skutecznej analizy sytuacji, a co za tym 
idzie, do hamowania procesu efektywnego 
rozwiązywania napotkanych problemów. 
Założenie, że klient jest niezadowolony, 
awanturuje się itp. tylko dlatego, że takim 
konfliktowym jest człowiekiem, to tzw. pod-
stawowy błąd atrybucji, czyli przypisanie 
motywów zachowania jedynie czynnikom 
wewnętrznym. Przez to niemal całkowicie 
pomijany jest wpływ okoliczności, w jakich 
dane zachowanie klienta występuje.

Tylko spokój nas uratuje.
Chociaż taka wskazówka brzmi jak banał, 
to za podstawę należy przyjąć, że nerwy 
w takich sytuacjach są zwyczajnie złym 
doradcą. Gdy klient wścieka się i demon-
struje swoje niezadowolenie, w mniej lub 
bardziej kulturalny sposób, to wówczas 
należy zachować maksymalny spokój i 
swoim chłodnym spojrzeniem na sytuację 
dać popis profesjonalizmu. Nie należy 
brać do siebie niepochlebnych opinii. 
Ważne jest, aby pamiętać, że klient naj-
prawdopodobniej jest zły nie daną osobę, 
tylko na firmę oraz jakość wykonywanej 
przez nią usługi i rzadko interesuje go per-
sonalna odpowiedzialność za zaistniały 
stan rzeczy. 

Następnie powinno się dokonać szybkiej 
analizy sytuacji i ocenić oczekiwania 
klienta. Jeśli jest to możliwe, to dobrym 
sposobem na załagodzenie sytuacji jest 
wyraźne okazanie zrozumienia oraz za-
oferowanie pomocy lub zadośćuczynienia. 
Nie można jednak sugerować, że dokład-
nie wie się, co klient czuje. Lepszym roz-
wiązaniem jest bezosobowe zapewnienie 
o zrozumieniu, jak np: „Ma Pan rację. 
To nic przyjemnego, kiedy na odbiór auta 
czeka się tak długo”. Ponadto należy pa-
miętać o bardzo ważnej rzeczy. Nawet gdy 

nie rozumiemy klienta i jego oczekiwań, to 
w żadnym wypadku nie można lekceważyć 
jego uwag.

Skutecznie wymieniaj informacje.
Aby dobrze poznać problem, należy naj-
pierw zgromadzić odpowiednią liczbę in-
formacji. Jak to zrobić? Wystarczy rzadko 
używać pytań zamkniętych, czyli zaczyna-
jących się od „czy”, na które klient może 
odpowiedzieć szybko, bez namysłu „tak” 
lub „nie”. Zmusi to rozmówcę do zastano-
wienia się nad odpowiedzią, a jeśli będzie 
mijał się z prawdą, to wówczas łatwiej 
będzie to zauważyć w obszerniejszej wypo-
wiedzi. Nie można zadawać zbyt wielu py-
tań, by klient nie poczuł się atakowanym.
Nie mniej istotne jest udzielanie informa-
cji. Należy wypowiadać się jasno i rzeczo-
wo, unikając żargonu środowiskowego czy 
też rzadkich, fachowych nazw. Dobrym 
sposobem na poprawę postrzegania swo-
jej osoby w oczach odbiorcy jest stoso-
wanie parafrazy, czyli powtarzanie słów 
rozmówcy, w taki sposób, aby brzmiały jak 
nasze własne, a jednocześnie powodowały, 
że poglądy za ich pomocą wyrażone, są 

tożsame z poglądami klienta. Dodatkową 
korzyścią jest pewność, że dobrze rozumie 
się słowa klienta.

Miły akcent na koniec.
Gdy emocje nieco opadną, a rozmowa 
zacznie biec ku końcowi, należy sprawić, 
aby pożegnanie nastąpiło w możliwie przy-
jemnej atmosferze. Skutecznym zabiegiem 
jest pokazanie, że sprawa klienta zostanie 
potraktowana w sposób indywidualny, a 
może nawet odbiegający od standardowych 
procedur. Jeśli klient zapamięta, że mimo 
trudnej sytuacji został obsłużony z pełnym 
spokojem i profesjonalizmem, to wówczas 
istnieje duża szansa, że będzie wobec danej 
firmy wysoce lojalny.

Drogi Czytelniku! Pamiętaj, że powyż-
sze wskazówki mają jedynie charakter 
ogólny. Każda sytuacja jest inna i 
odpowiednie w niej zachowanie wy-
maga wiedzy oraz umiejętności, któ-
rych można nabyć np. na specjalnych 
kursach obejmujących zagadnienia z 
zakresu komunikacji interpersonalnej.

WRED
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Rosnąca liczba samochodów ciężarowych i dostawczych, 
które jeźdżą po polskich drogach jest impulsem do roz-

budowy sieci serwisów. Powstają nowe firmy zajmujące się 
naprawą pojazdów wielkogabarytowych, jak i dodatkowe 
stanowiska w istniejących już firmach. Niewątpliwie dodat-
kowym impulsem są dotacje z UE ułatwiające finansowanie 
tych inwestycji. Niniejszy artykuł jest kontynuacją poprzed-
niej publikacji na ten temat. Poza przypomnieniem podsta-
wowych zagadnień związanych z naprawami samochodów 
użytkowych, omówimy wyposażenie stanowiska do napraw 
powypadkowych.

Odmienne technologie stosowane są do naprawy ram no-
śnych samochodów użytkowych i do kabin załogowych. Ramy 
nośne samochodów użytkowych wykonane są jako konstrukcje o 
dużej wytrzymałości, sztywności oraz masie. Ze względu na wy-
mienione czynniki 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 podgrze-
wania się najbardziej uszkodzone miejsca, 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 pra-
cę zmniejszając do minimum utratę własności elementów kon-
strukcyjnych samochodu. Jednak siły stosowane do prostowania 
elementów ram samochodowych, mają i tak znacznie większe 
wartości niż stosowane do napraw karoserii samonośnych. W 
karoserii samonośnej bowiem, największym odkształceniu zwy-
kle ulegają odpowiednio skonstruowane i przeznaczone do tego 
elementy konstrukcyjne, natomiast w przypadku ramy, zbudowa-
na jest  tak by mogła przenosić jak największe obciążenia przy 
zachowaniu odpowiedniej masy.

Do prawidłowej naprawy ramy samochodu użytkowego z 
wykorzystuje się specjalne stanowisko naprawczego. Stan-

dardowe stanowisko zbudowane jest w oparciu o zabetonowaną 
w posadzce warsztatu ramę nośną (podobnie jak w przypadku 
stanowisk stacjonarnych do samochodów osobowych), wyposa-
żonej zwykle w środkowej części, w kanał naprawczy. Jako ele-
menty 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 odkształcanie uszko-
dzonych fragmentów konstrukcji. 

   Prostowanie uszko-
dzonych ram nośnych 

samochodów ciężarowych. 
(HERKULES)

W przeciwieństwie do 
kabin załogowych, 

ramy nośne są bazą do 
mocowania elementów za-
wieszenia kół pojazdu i mu-
szą być naprawione z dużą 
starannością. Najlepsze 
efekty uzyskuje się poprzez 
dokonywanie pomiarów 
położenia punktów charak-
terystycznych oraz porów-
nanie wyników z danymi wzorcowymi. Tak jak i w przypadku 
karoserii samonośnych, możliwe jest dokonywanie napraw bez 
dostępu do danych porównawczych, lecz wymaga to dużego 
doświadczenia oraz zachowania daleko idącej ostrożności. 
Kabiny samochodów ciężarowych, które zostały znacznie 
uszkodzone podczas kolizji drogowej przeważnie naprawiane 
są po uprzednim demontażu z pojazdu. Do prowadzenia napraw 
kabin samochodów ciężarowych stosuje się przeważnie oddziel-
ne 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 przeznaczone do 
naprawy kabin samochodów ciężarowych produkowanych przez 
firmy: MERCEDES, MAN, VOLVO, IVECO, DAF, RENAULT i 
inne. Podstawę urządzenia stanowi stabilna i sztywna rama 
nośna z zamocowanymi do niej czterema zestawami kołowymi o 
dużej nośności. Naprawiana kabina mocowana jest do ramy no-
śnej poprzez cztery „trawersy”, które mogą się przemieszczać po 
ramie we wszystkich kierunkach. Mogą one zostać zablokowane 
w dowolnym momencie naprawy poprzez dokręcenie śrub mocu-
jących. Głównym elementem roboczym urządzenia HERKULES 
2500 TRUCK jest wieża ciągnąca, o maksymalnej sile ciągu 20 
T. Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w wieżę pomocniczą 
o maksymalnej sile ciągu 10 T. Poszczególne 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 

NAPRAWY POWYPADKOWE 
KONSTRUKCJI RAMOWYCH
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łączących. Wieże te mogą być mocowane do ramy w dowolnej 
pozycji, pod żądanym kątem względem naprawianej kabiny sa-
mochodowej. Znaczna część uszkodzeń kabin samochodów cię-
żarowych 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 

precyzyjne 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 wyposażo-
ne w urządzenia pomiarowe.  W przypadku naprawy kabiny nie 
zachodzi niebezpieczeństwo (jak to jest w przypadku karoserii 
samonośnych samochodów osobowych), że w wyniku złego 
kształtu samochód będzie posiadał wady geometrii układu jezd-
nego, gdyż kabina załogowa nie jest bezpośrednio związana z 
elementami zawieszenia kół. Zastosowanie urządzenia pomiaro-
wego 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 skon-
struowane jako osprzęt współpracujący z ramą nośną zako-

twioną w posadzce warsztatu. System taki oferują miedzy inny-

mi: JOSAM oraz HERKULES. 
Podstawę systemu stanowią 
dwa trawersy mocujące. 
Wyposażone są w uchwyty 
umożliwiające zamocowanie 
ich w szczelinach prowadnic 
podłogowej ramy nośne. 

Wieże wysokiego ciągnię-
cia. (HERKULES)

Mocowanie odbywa się przy zastosowaniu specjalnych 
bagnetowych śrub blokujących. Rama nośna wykorzy-

stywana jest również do mocowania wież ciągnących. Na 
wyposażeniu znajdują się standardowo dwie wieże wysokiego 
ciągnięcia, dodatkowo wyposażone w przedłużacze o długości 
ok. 1000mm. Wieże zasilane są zestawami hydrauliczno pneu-
matycznymi. Mocowanie wież, podobnie jak trawersów mo-
cujących, odbywa się przy zastosowaniu specjalnych bagne-
towych śrub blokujących. Do bezpośredniego zamocowania 
naprawianej kabiny służą uchwyty stanowiące rodzaj imadeł 
wyposażonych w odpowiednie końcówki do poszczególnych 
typów pojazdów.

WYPOSAŻENIE STANOWISKA

Stanowisko do naprawy ram i kabin samochodów ciężaro-
wych składa się z elementów roboczych zasilanych zesta-

wami hydro-pneumatycznymi oraz zestawem oprzyrządowania 
mocującego i blokującego. Poniżej przedstawione zostaną  
poszczególne podstawowe elementy.

Prasa i zapora. (HERKULES)
Prasy i zapory stanowią podstawowe wyposażenie do na-

praw ram nośnych. Prasy zasilane są zestawami hydro-pneu-
matycznymi o bardzo dużej wydajności.

   Wypychacz i podstawa. (HERKULES)

Wypychacze hydrauliczne zasilane są zestawami hydro-
pneumatycznymi. Tak jak podstawy służy do ustalania napra-
wianych elementów w osi pionowej. Wypychacze posiadają 
dodatkowo możliwość oddziaływania siłą na te elementy.
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Belki mocujące kabinę i 

wieże wysokiego ciągnięcia. 
(HERKULES)

Do zamocowania kabiny w celach jej naprawy służą belki 
mocujące stanowiące bazę instalacji uchwytów przezna-

czonych do poszczególnych typów kabin. Do bezpośredniej 
naprawy stosuje się wieże wysokiego ciągnięcia wyposażo-
ne w zestawy hydro-pneumatyczne oraz osprzęt.

Zestawy mocujące kabiny przeznaczone do różnych marek. 
(HERKULES)

Kabiny samochodów różnych marek wymagają zastosowania 
specjalnych uchwytów. Zdarza się, że można zamocować 

kabinę na tak zwanych uchwytach uniwersalnych, ale zawsze 
lepiej zadanie to spełnią uchwyty specjalizowane. 

   Wyciskacz do tulei, „cybant” prostujący i nitownica do ram. 
(HERKULES)

Dodatkowy osprzęt do wyciskania tulei, prostowania punk-
towego zagiętych kształtowników oraz pneumatyczno-hy-

drauliczna nitownica to dodatkowe wyposażenie stanowiska 
naprawczego znacznie ułatwiające pracę.

Zestaw do mocowania i 
naprawy samochodów dostaw-
czych, terenowych i SUV, oraz 

MERCEDES. (HERKULES)

Ten zestaw mocujący sta-
nowi znakomite uzupeł-

nienie stanowiska do napraw 
samochodów ciężarowych. Ze 
względu na swoją konstrukcję, 
samochody dostawcze, tere-
nowe oraz SUV sa trudne do 
mocowania i naprawy na tradycyjnych urządzeniach przezna-
czonych do samochodów osobowych.

Bogusław Raatz 
br@herkules-sc.pl
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Nieczęsto mamy okazję oglądać 
samochody, których produkcja 

zakończyła się co najmniej dwadzieścia 
pięć, a nierzadko i siedemdziesiąt pięć lat 
temu. Ciekawe, że nawet jeśli w czasach 
ich świetności nie budziły powszechnego 
zachwytu, to dziś wręcz powalają i nie-
zwykłą urodą, i nierzadko fascynującą 
przeszłością. Zawsze jest to trochę spotka-
nie z historią, trochę z ulicznym teatrem, 
trochę z „wyższymi sferami”, luksusem i 
ogólnie z lepszym światem. Imprezy, w 
czasie których w jednym miejscu i w jed-
nym czasie można podziwiać cuda dawnej 
motoryzacji odbywają się na całym świe-

cie i cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem. W Polsce środowisko miłośników 
samochodów zabytkowych spotyka się 
w czasie serii dziesięciu rund Mistrzostw 
Polski Samochodów Zabytkowych orga-
nizowanych pod egidą Polskiego Związku 
Motorowego.

Współczesne samochody bez wąt-
pienia są bezpieczniejsze, bardziej 

komfortowe, łatwiejsze w obsłudze, mają 
skuteczniejsze hamulce, jeżdżą szybciej, 
zużywają mniej paliwa, ale budzą znacznie 
mniejsze emocje. Projektowane z wyko-
rzystaniem tych samych narzędzi, co trzy 

lata przechodzą modyfikacje, a co sześć 
konstruowane są niemal na nowo. To 
wymysł ostatniego dwudziestolecia, wcze-
śniej samochody nie miały tak krótko pla-
nowanego żywota. Czasy, kiedy samochód 
projektowano kilka i eksploatowano dzie-
siątki lat, już nie wrócą. Wracają natomiast 
sentymentalne nawiązania do dawnych 
modeli, tak jak uczynił to Fiat (model 
500) czy BMW z Mini. Największym 
wrogiem auta była wówczas rdza. Rdza i 
zapomnienie. Miłośnicy dawnej motory-
zacji, albo też ci, którzy dzięki splotowi 
najdziwniejszych nieraz okoliczności we-
szli w posiadanie czegoś, co niegdyś było 
samochodem przez lata przywracają auta 
do stanu pełnej sprawności. Odtwarzają 
fragmenty, w których stalowe elementy 
zniknęły, odnajdują kolejne dowody po-
twierdzające wszystkie etapy istnienia 
auta. Odtworzenie karoserii, znalezienie, 
dorobienie i złożenie w całość dziesiątek 
części, przywrócenie sprawności technicz-
nej i uruchomienie takiego auta nie czyni 

Magia starych 
samochodów
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jeszcze z niego zabytku. Niezbędna jest 
kompletna dokumentacja jego historii. 
Zbudowanie od podstaw repliki to nie 
powód do chwały, choć na pierwszy rzut 
oka auto wygląda dokładnie tak samo, 
jak oryginał. Samochodem zabytkowym 
jest konkretny egzemplarz z właściwym 
numerem nadwozia i silnika, udokumen-
towaną historią i z jak największą liczbą 
oryginalnych części. No i musi jeździć 
oraz pięknie wyglądać.

Mistrzostwa Polski Samochodów Za-
bytkowych to bardziej towarzyskie 

spotkania niż rywalizacja kolekcjonerów 
i miłośników samochodów zabytkowych. 
Niemniej regulamin przewiduje serię wy-
magających prób. Jazda okrężna powinna 
odbywać się na dystansie od 60 do 120 km, 
podzielona powinna być na 3 do 5 etapów, 
z obowiązkowymi Punktami Kontroli 
Czasu i Punktami Kontroli Przejazdu. W 
czasie każdej z rund powinny odbyć się 
co najmniej trzy próby sprawności kiero-
wania samochodem, załoga musi też roz-
wiązywać zadania testowe z prawa ruchu 
drogowego oraz z historii motoryzacji. 
Najbardziej prestiżowy dla zawodników 
i widowiskowy dla kibiców jest zawsze 
konkurs elegancji, gdzie premiowany jest 
samochód, jego uroda, stan techniczny, 
historia i zgodność z oryginałem. Właści-
ciele prezentują się w strojach z epoki i od-
grywają role ściśle nawiązujące do klimatu 
epoki pochodzenia auta. Taki pokaz gro-
madzi zazwyczaj bardzo liczną widownię, 
której podziw chociaż trochę wynagradza 
miłośnikom starych i bardzo starych sa-
mochodów trud włożony w ich restaura-
cję. Nierzadko są to lata pracy i stosowne 
do piękna samochodów pieniądze. W 
pięknych – zazwyczaj – realiach nienowej 
architektury samochody te z pierwszej, ale 
też i z drugiej połowy ubiegłego wieku 
prezentują się doskonale. W czasie XXXIV 

Warszawskiego Rajdu Samochodów Za-
bytkowych konkurs elegancji odbywał się 
w niewielkim parku w centrum Otwocka. 
Publiczność miała okazję podziwiać prze-
pięknego Polskiego Fiata z 1938 roku. 
Samochód znany między innymi z filmu 
Vabank, gdzie grał ważną rolę samochodu 
komisarza Przygody. Policyjne skojarzenia, 
tym razem z całkiem realną rzeczywisto-
ścią lat sześćdziesiątych budziła Lancia 
Fulvia – etatowe auto włoskich karabinie-
rów i bohater wielu kryminałów z tamtego 
okresu. Niepozorny samochód do dziś 
imponuje nadzwyczajnymi własnościami 
trakcyjnymi, ich konsekwencją (tych wła-
sności) były lata dominacji Lancii Delty w 
światowych rajdach samochodowych. Ale 
to już całkiem inna historia. Skoro przy 
włoskiej policji, to może coś o mafii? Były 
i takie skojarzenia - luksusowe Mercede-
sy czy Citroëny z upodobaniem mafiosi 
wykorzystywali do swoich niecnych ce-
lów. Modele tej ostatniej marki, Traction 
Avant, w latach pięćdziesiątych używane 
były przez niesławną służbę UB. Mamy 
straszyły niesforne pociechy groźbą, że 
jeżdżą tacy panowie czarnymi Citroënami 
i porywają małe dzieci. Niekiedy okazywa-

ło się to prawdą. Z czasem Citroëny zosta-
ły zastąpione przez Wołgi. W przepięknie 
odrestaurowanej, z chromowaną gwiazdą 
na kracie wlotu powietrza i nadzwyczajnej 
urody jelonkiem Wołdze jury doceniło te 
bardzo dziś rzadkie detale. Prezentowane 
auto przyjechało z Białorusi i wcale nie 
było czarne. No i budziło zachwyt, a nie 
lęk. W każdym z rajdów przejazd kolej-
nych samochodów to parada niezwykłych 
przygód, zakrętów historii ukrytych pod 
doskonale położonym lakierem, to pre-
zentacja uporu i wytrwałości ludzi, któ-
rzy wraki warte mniej niż złom zmienili 
(bywa) w wygraną w lotka. Tylko że do-
prowadzenie samochodu do zwycięstwa w 
konkursie elegancji trwa dłużej, niż skre-
ślenie sześciu liczb. Znacznie dłużej.

Mirosław Rutkow
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Samotna eskapada na Wschód, ponad 9 tysięcy 

kilometrów przejechanych na motorze, spotkani 
ludzie, krajobrazy, przygoda. Cel: droga, przed siebie.

Ja, Anna, Żorka, Lidia. Rosja 2009.Czasami nocleg wypada na przystanku 
autobusowym. Rosja 2010.

Kolizja w Moskwie 
2009

Co jakiś czas spotykałem na trasie innych motocyklistów. Na foto jedna z większych grup, 
m.in. Ike z Japonii i Swieta dziewczyna, która jedzie z Komsomolska nad Amurem na 
festiwal motocyklowy do Pavlova. Rosja 2010.

Moto w całej okazałości przygotowane do wyprawy 2011.

He, he... jestem szczęściarzem! Wyruszyłem w 
kierunku Syberii w czerwcu 2009 roku a dotar-
łem latem 2011. Trzy lata trwały próby zjedna-
nia sobie losu oraz podporządkowania sprzętu. 
Pierwsza wyprawa zakończyła się kolizją w 
Moskwie, w konsekwencji rozbitym motocy-
klem i uszkodzeniami ciała. Wyjazd musiałem 
przerwać – ech..., ciężkie doświadczenie. Przy-
gotowania do następnej wyprawy trwały cały 
rok i nie było dnia, abym nie myślał o konty-
nuacji. Dzięki temu wyjazdowi zasmakowałem 
rosyjskiego klimatu, bezinteresownej pomocy 
oraz gościnności. Doświadczenia, które zebra-
łem pozwoliły mi na zweryfikowanie sprzętu 
podróżniczego i motocykla nadającego się do 
wyprawy na wschód. Niecierpliwie czekałem do 
czerwca 2010 roku i ponownego wyjazdu. Wy-
ruszyłem w piękny słoneczny dzień, idealny do 
motocyklowych podróży. Przejechałem Polskę, 
Ukrainę i po kilku dniach wjechałem do Rosji. 
Po przejechaniu ok. 1,5 tys. km mój KTM LC4 
Adv zaczął mieć poważne problemy ze sprzę-
głem. Dojechałem do Ufy i ponownie musiałem 
przerwać wyprawę z powodu awarii motocykla. 
Podczas tego wyjazdu poznałem kilka fajnych 
osób i sporą grupę motocyklistów. W drodze 
powrotnej wraz z motocyklistami z Niżnij Now-
gorodu zawitałem na festiwal do Pavlova. Po 
raz kolejny udało się zakosztować rosyjskiego 
klimatu, tym razem czysto motocyklowego. 
Po powrocie postanowiłem, że do przyszło-
rocznej wyprawy przygotuję motocykl od pod-
staw. Rozebrałem cały piec na części pierwsze, 
wymieniłem uszkodzone elementy (kartery). 
Przez zimę przeprowadziłem samodzielnie 
kapitalny remont silnika LC4 640 - od wymia-
ny łożysk wału korbowego, uszczelniaczy, po 
ręczne docieranie gniazd zaworowych. Przy-
gotowałem i poznałem sprzęt do następnej 
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wyprawy. Będąc nieco obeznany z rosyjskimi 
warunkami wiedziałem, że podczas wyprawy 
dużą rolę odgrywa szczęście. Również pozor-
nie błahe sprawy, które na zachodzie można 
szybko załatwić przez telefon, na wschodzie 
są  problemem. Dzięki poprzednim wyjazdom 
miałem przyjaciół motocyklowych rozsianych 
w Polsce oraz całej Rosji. 30 maja 2011 ruszy-
łem po raz trzeci w kierunku Syberii.

Wyruszyłem z nadzieją spełnienia mojego ma-
rzenia i pełnego zasmakowania Syberii. Zapro-
szony przez zaprzyjaźnionych motocyklistów 
z Sokółki, kierowałem się na wschód Polski. 
Bezchmurne niebo było moim towarzyszem 
pierwszego dnia podróży. W dziesięć godzin 
dotarłem na miejsce. Przed Białymstokiem 
czekali ma mnie koledzy i razem przejechaliśmy 
bocznymi drogami do Sokółki, omijając remon-
towane odcinki dróg. 

Następnego dnia Adam, kolega motocyklowy, 
pokazywał mi ciekawostki terenów wschodnich, 
m. in. okolicę zamieszkaną przez Tatarów oraz 
meczet w Bohonikach. Zabawiłem w Sokółce 
jeszcze cały następny dzień, który zakończył 
się wieczornym grillowaniem. Wielkie dzięki za 
gościnę. (Wszystkie osoby, z którymi miałem 
przyjemność, zostaną wymienione w książce, 
którą niewątpliwie popełnię, wraz z podzięko-
waniami dla nich). 

Droga do granicy łotewsko–rosyjskiej minęła 
wzorowo, bez niespodzianek. Na granicy pod-
jechałem jak zwykle pod szlaban. Niestety mu-
siałem zająć ostatnie miejsce w kolejce razem z 
samochodami. Został wprowadzony system li-
sty kolejkowej, spisywanych nr rejestracji przez 
pogranicznika. Oczywiście jest możliwość obej-
ścia kolejki, przeprowadzając pieszo motocykl, 
ale w moim przypadku, jest on jednak zbyt 
obładowany do bezpiecznego prowadzenia na 
dłuższym odcinku. Po sześciu godzinach stania 
w ogonku, dopełnieniu formalności, około go-
dziny czwartej nad ranem przejeżdżam ostatni 
szlaban graniczny i jestem w Rosji. Zmęczony i 
senny podjeżdżam na pierwszą spotkaną stację 
benzynową i za nią na kawałku miękkiej zielonej 
trawy rozstawiam namiot. Spałem cztery go-
dziny. Obudzony przez słońce ogrzewające po-
wietrze w namiocie, wyruszam w dalszą drogę. 

Алексей “Скутт” Барсуков, (Alex 
“Skutt” Barsukov), motocyklista z 
Niżnij Nowgorod przygotowywał się 
przez dwa lata do spełnienia swojego 
marzenia, podróży do Władywostoku. 
Ruszył 2 lipca (tego dnia spotkaliśmy 
się w drodze). W drodze powrotnej w 
pobliżu wsi Jeanne, okręg Czita, nocą 
z 15.08.2010 na 16.08.2010 został 
zamordowany. Rosja 2010.

Foto z festiwalu. 
Od lewej: Dima, 

Aleksander, 
Ja, Swieta, Ike 
i Baton. Rosja 

2010.

Brak możliwości operowania sprzęgłem, 
spowodował zabranie przez płot prawego 
kufra. Rosja 2010.

Po otwarciu silnika pojawił się główny problem związany z blokowaniem - brakiem sprzęgła. 
Rozwalone łożysko rolkowe (igiełkowe) w pokrywie silnika. 

Czas na docieranie - pasta 0. Praca pali się 
w rękach... dosłownie.

Sokółka - Adam, Andrzej i ja. Meczet w Bohonikach.



st
r.4

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.41

Kolejka obowiązuje wszystkich.

Biwak na zaprawce. Słoneczko świeci można jechać - nuda.

Mój ulubiony sklep w drodze do Moskwy.Konserwa wołowa.

I czekam na Aleksieja w NN.

W tym dniu ładna pogoda mnie rozpieszcza i 
mogę przyjemnie jechać w kierunku Moskwy. 
Zajeżdżam do mojego ulubionego sklepu, w 
którym zaopatruję się w produkty spożywcze. 
W 2009 roku funkcjonowało w nim liczydło, ale 
w 2010 buł już kalkulator. Kapitalizm przybiera 
na sile! Od zeszłego roku w wyposażeniu zmian 
brak, a był dreszczyk emocji. Pokonywanie 
następnych kilkuset kilometrów upływało mi 
długo i monotonnie. Po całodziennej jeździe i 
lawirowaniu w korku na moskiewskiej obwod-
nicy, zmęczony rozbijam biwak na zaprawce 
kilkanaście kilometrów za Moskwą. Rankiem, 
podczas odpalania moto, wyskoczyło bez-
barwne okienko poziomu oleju z pokrywy 
silnika. Do naprawy przydał się kawałek chus-
teczki. Na nowo osadzone okienko wytrzymało 
całe syberyjskie rozbijanie. Podstawę diety w 
moich wyjazdach na wschód stanowią kon-
serwy kupowane w lokalnych sklepach. Jako 
smakosz tuszonek posiadający wyrafinowane 
podniebienie, muszę stwierdzić, że w tym dniu 
trafiłem na złą wołowinę. Zatrucie jest jedną 
z najmniej przyjemnych rzeczy i bardzo nie-
bezpieczne podczas podróżowania. Późnym 
popołudniem dojechałem do Niżnij Nowgorod, 
gdzie miałem zaprzyjaźnionych motocyklistów 
poznanych podczas poprzednich wyjazdów. 
Będąc już na miejscu zadzwoniłem do Aleksie-
ja, przedstawiłem moją lokalizację i odpoczy-
wając spokojnie czekałem w cieniu budynku. 
Po około trzydziestu minutach jechaliśmy już 
wspólnie do sklepu motocyklowego, w którym 
czekał na mnie olej zamówiony jeszcze z Pol-
ski. Będzie mi potrzebny za kilka dni podczas 
wykonywania serwisu, gdy KTM przejedzie w 
trasie 5kkm. Kilka godzin później u Aleksieja 
spożywamy pyszny obiad przygotowany przez 
gospodarza. Posiłek składał się z ziemniaków, 
kurczaka, wędzonej ryby, pomidorów, ogórka 
i oczywiście chleba. Trochę mi tęskno za tym 
wschodnim jedzeniem. Wieczorem idziemy 
spotkać się z Kabanem, motocyklistą z NN po-
znanym również rok wcześniej na festiwalu w 
Pavlovie. Korzystam również z lokalnej atrakcji 
turystycznej i fotografuję się na mosiężnej 
kozie, rzeźba 1:1. Podobno jest taka tradycja. 
Koledzy zaprosili mnie do restauracji Beerłoga 
na ucztę składającą się z rosyjskich przysma-
ków z suszonymi rybami na czele - mniam. Po 
kolacji poszliśmy jeszcze nad Wołgę i chwilę 
powłóczyliśmy się po mieście. Po północy 
taksówką wróciliśmy do domu. Krótka noc, 
pobudka około godziny dziewiątej, śniadanie i 
czas ruszać w dalszą drogę. Po przytroczeniu 
worków do moto, pojechaliśmy jeszcze na 
szybką kawę do Kabana. Aleksiej wyprowadził 
mnie na przedmieścia NN w kierunku Kazania, 
pożegnaliśmy się i dalej w drogę. W tym dniu 
dopada mnie ulewa i przejeżdżam tylko 300 
km. Następny dzień podobny – ulewa i burze. 
Od wilgoci w KTM`ie uszkadza się Tripmaster. 
Od tej pory o prędkości i ilości przejechanych 
kilometrów informuje mnie GPS. Podczas wy-
prawowego biwakowania i rozbijania się gdzieś 
w „plenerze”, brak jest podstawowych wygód. 
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Patronat na wyprawą objął Starosta 
Kołobrzeski Tomasz Tamborski

Pyszny obiad u Aleksieja. Restauracja Beerłoga.

Pamiątkowa fotografia w NN.

Pogoda nie rozpieszcza. Błoto, glina – było 
trochę lekkiego off.

Jednego czego nie brakowało, to przestrzeni.

Do eksploracji pozostały 
najbardziej wymagające wschodnie 
rejony Syberii. Poszukuję 
partnerów do współpracy w 
realizacji wyprawy w sezonie 2012. 
e-mail: info@motoazja.pl

www.motoazja.pl

www.metalfach.com.pl

Patroni medialni:Partnerzy:

auto
motor

sporti

Za to jednego czego jest pod dostatkiem, to 
przestrzeni – poza namiotem. Bez niespo-
dzianek mija kilkudniowa droga do gór Ural i 
granicy Azji z Europą. Wszystkie niedogodno-
ści dotychczasowej drogi, łącznie z burzowo-
deszczową pogodą zrekompensowały mi góry 
Ural. Mijające krajobrazy dodają skrzydeł, a po-
łożone w dolinach miasta wyglądają bajkowo. 
Koniec części pierwszej.
www.motoazja.pl

W następnym odcinku: Ural – Bajkał

Zaczyna się coś dziać – łapówka.

Nie jestem sam. Motocykliści z Niemiec na XT.

Pierwsze mechaniczne problemy.

Kawałek drogi za mną - Jezioro Bajkał.
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Przyczyny powstawania wad

Najczęściej trudne do zdiagnozowania wady geometrii 
układu jezdnego samochodu powstają w wyniku kolizji drogo-
wej. Pojazd po kolizji drogowej poddany naprawie blacharsko-
lakierniczej, teoretycznie zgodnie z zasadami sztuki powinien 
zostać poddany końcowej diagnostyce. Niestety zwykle dia-
gnostyka wykonywana jest pobieżnie lub nie przeprowadza się 
jej w ogóle… Często  wyciągane są błędne wnioski wynikające 
z niedokładności pomiaru, zastosowania niewłaściwych przy-
rządów i metod. Błędne wnioski powstają również poprzez 
nieznajomość zasad pomiaru geometrii karoserii jak i układu 
jezdnego. Pomijając błędy pomiarowe oraz niewłaściwą inter-
pretację wyników, wady geometrii układu jezdnego, których 
nie daje się wyeliminować poprzez regulację spowodowane są 
następującymi przyczynami:

  niezgodność kształtu karoserii z danymi fabrycznymi  
  (niewłaściwe położenie punktów bazowych),

  uszkodzenie elementów zawieszenia układu jezdnego.

W przypadku stwierdzenia wady polegającej na niemożliwo-
ści wyregulowania poszczególnych parametrów geometrii kół 
podstawową czynnością, która należy wykonać jest dokonanie 
sprawdzenia położenia punktów bazowych płyty podłogowej. 
Dotyczy to przede wszystkim punktów mocowania elemen-
tów zawieszenia kół. Najbardziej wiarygodnym badaniem jest 
pomiar oraz porównanie z danymi fabrycznymi. Można tego 
dokonać zarówno przy zastosowaniu prostych metod mecha-
nicznych jak i elektroniczno-komputerowych. W pierwszym 
przypadku badanie polega na zmierzeniu sekwencji odległości 
pomiędzy wybranymi punktami płyty podłogowej i porównaniu 
wyników z danymi zawartymi na fabrycznej karcie pomiarowej 
lub innym wiarygodnym źródłem. Stosując metodę elektronicz-
no-komputerową zadanie jest znacznie ułatwione ponieważ 
porównanie z danymi wzorcowymi odbywa się automatycznie. 
Dodatkową zaletą tej metody jest automatyczna analiza sytu-
acji tzn. system pomiarowy wskazuje zakresy oraz kierunki i 
specyfikę stwierdzonych wad. Szczególnym przypadkiem jest 
konieczność zdiagnozowania płyty podłogowej samochodu 
bez możliwości porównania z danymi fabrycznymi. Stosuje się 
wtedy zwykle metodę porównania symetrii położenia punktów 
bazowych. Warunkiem wyciagnięcia prawidłowych wniosków 
z takiego badanie jest właściwy wybór punktów kontrolnych. 
Metoda ta jest skuteczna tylko wtedy kiedy do sprawdzenia 
zostaną wybrane punkty, których właściwe położenie jest sy-
metryczne względem siebie. W celu uniknięcia pomyłki celowe 
jest wsparcie się doświadczenie lub parametrami technicznymi 
montowanych do płyty podłogowej podzespołów. Sposób ten 
wymaga również dużego doświadczenia zawodowego. Wspo-
mniane wcześniej urządzenia elektroniczno-komputerowe 
posiadają zwykle funkcję umożliwiającą dokonywanie takich 
badań (Fot. 1).

Fot. 1. Procedura badania oraz usuwania wad geometrii 
układu jezdnego (MASTER LINER 2 – Herkules).

Uszkodzone zawieszenie

Druga wymieniona przyczyną wad geometrii układu jezd-
nego to uszkodzenie elementów zawieszenia kół. Ze względu 
na konstrukcję zmierzenie kształtu poszczególnych elementów 
zawieszenia jest w warsztacie samochodowym w praktyce nie-
wykonalne. Jedną z bardziej skutecznych metod diagnostycz-
nych pozwalających na wyciąganie właściwych wniosków co do 
przyczyn wad geometrii układu jezdnego jest przeprowadzenie 
procedury według schematu przedstawionego poniżej (Rys. 1) 
w formie blokowej:

Najważniejszym efektem prowadzonych badań diagno-
stycznych jest jednoznaczne określenie przyczyn problemów 
związanych z niewłaściwymi parametrami geometrii kół sa-
mochodu. Celowe wydaję podsumowanie dotychczasowych 
rozważań. 

Badanie przeprowadza się w następujący sposób:

 pomiar geometrii kół wykazuje odchylenia od danych 
fabrycznych przekraczające ustalone przez producenta 
pojazdu pole tolerancji, których nie można wyeliminować 
poprzez regulację.

Problematyka diagnozowania karoserii samochodów powypadkowych stanowi zagadnienie złożone, 
zawierające powiązanie pomiaru karoserii z diagnostyką układu jezdnego. Dotyczy to zarówno uszkodzeń 
elementów układu kierowniczego jak i jego niewłaściwego ustawienia. Efektem błędów popełnianych w 
wyniku niewłaściwej diagnostyki lub złej interpretacji wyników jest nieprawidłowo naprawiony samochód 
posiadający istotne wady geometrii układu jezdnego wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy.

DIAGNOSTYKA KAROSERII 
A UKŁAD JEZDNY POJAZDU
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 wykonuje się pomiar geometrii punktów bazowych płyty 
podłogowej.

Analiza wyników tych badań wygląda następująco:

 jeżeli w wyniku pomiaru płyty podłogowej stwierdzono, 
że punkty bazowe znajdują się we właściwych miejscach 
(zgodnie z danymi porównawczymi producenta samocho-
du), to wynika z tego iż są uszkodzone lub zużyte elementy 
zawieszenia kół pojazdu.

 jeżeli w wyniku pomiaru płyty podłogowej stwierdzono, 
że punkty bazowe znajdują się w niewłaściwych miejscach 
(niezgodnie z danymi porównawczymi producenta samo-
chodu), to wynika z tego iż samochód wymaga naprawy 
blacharskiej  w celu ustawienia punktów bazowych.

Zastosowanie tej metody badań pozwala uniknąć niejedno-
krotnie przykrych niespodzianek związanych z naprawami sa-
mochodów powypadkowych. Celowe wydaje się dokonywanie 
wstępnych pomiarów geometrii ustawienia kół po zakończeniu 
głównych czynności związanych z ustawianiem punktów bazo-
wych powypadkowej płyty podłogowej. Umożliwi to dokonanie 
ewentualnych czynności uzupełniających, bez straty czasu na 
ponowny montaż stanowiska naprawczego oraz przygotowa-
nia samochodu. 

Zagadnie to ma również swój wymiar ekonomiczny. Poza ty, 
że może uchronić wykonawcę naprawy przed niepotrzebnymi 
dodatkowymi kosztami, to w przypadku gdy firma otrzymuje 
zlecenia wykonania badania samochodu, który był naprawiany 
przez innego wykonawcę, stwierdzi wadę karoserii (przesunię-
cie punktów bazowych), może zaproponować zleceniodawcy 
usunięcie tej wady.

Technologia badania

Badanie według schematu postępowania przedstawione 
na rysunku (rys. 1) można przeprowadzać dwuetapowo na 
oddzielnych stanowiskach: do diagnostyki i naprawy karoserii 
oraz do pomiaru geometrii. Ten rodzaj postępowania nie wy-
maga dodatkowego omówienia lecz można badania dokonać 
na stanowisku do jednoczesnego pomiaru geometrii oraz płyty 
podłogowej karoserii (Rys. 2). 

Rys. 2. Stanowisko do jednoczesnego pomiaru geometrii zawie-
szenia oraz kształtu płyty podłogowej.

1. Głowica urządzenia do pomiaru karoserii.
2,5,6. Głowice urządzenia do pomiaru geometrii.
3. Obrotnice.
4. Płyty rolkowe.

Niewątpliwą zaletą zastosowania stanowiska do jednocze-
snego pomiaru karoserii oraz geometrii układu jezdnego jest 
możliwość dokonywania dodatkowych pomiarów pomocni-
czych symetrii kształtu elementów zawieszenia (np. wahaczy) 
czy też porównania symetrii dolnych punktów mocowania z 
górnymi (kolumny Mc Person’a) (Rys.3).

 

Rys. 3. 
Prowadzenie 

pomiarów porów-
nawczych punk-
tów mocowania 

zawieszenia 
metoda symetrii.

Stanowisko  do badań 
– podnośnik czterokolumnowy

Stanowisko ML-D4 może być w prosty sposób wykorzy-
stane do jednoczesnej kontroli kształtu płyty podłogowej oraz 
pomiaru geometrii ustawienia kół. Budowa oraz organizacja 
stanowisk diagnostycznych uzależniona jest od kilku podsta-
wowych czynników. Są to: rodzaj zastosowanego urządzenia 
pomiarowego, typ podnośnika lub wymiary kanału diagno-
stycznego, oraz wymiary pomieszczenia warsztatowego. Na 
rysunku przedstawiono w sposób schematyczny przykładowe 
stanowisko do diagnostyki płyty podłogowej z wykorzystaniem 

Rys. 1. Procedura badania oraz usuwania wad geometrii 
układu jezdnego.
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czterokolumnowego podnośnika diagnostycznego. Zasto-
sowanie podnośnika diagnostycznego przystosowanego do 
pomiaru geometrii układu jezdnego samochodu umożliwia 
jednoczesny pomiar przy zastosowaniu systemu do kontroli 
położenia punktów bazowych karoserii (Rys. 4). Czterokolum-
nowe podnośniki diagnostyczne są bardzo często spotykane w 
stacjach kontroli pojazdów oraz warsztatach samochodowych 
(rzadziej w warsztatach typowo blacharskich). 

Rys. 4  Stanowisko z zastosowaniem podnośnika czteroko-
lumnowego (typ ML-D4)

Stanowisko to zbudowane jest w następujący sposób:
W specjalnych gniazdach wykonanych w płycie najazdowej 

podnośnika montowane są obrotnice oraz płyty rolkowe sta-
nowiące standardowe wyposażenie większości urządzeń do 
pomiaru geometrii układu jezdnego. Na górnej płaszczyźnie 
rampy najazdowej podnośnika czterokolumnowego ustawione 
są trzy poprzeczne elementy podpierające, na których ułożona 
jest prowadnica pomiarowa urządzenia. Na prowadnicy prze-
mieszcza się głowica pomiarowa. (rys. 4) 

Jedyną niedogodnością takiego rozwiązania jest mały 
komfort podczas dokonywania pomiarów w środkowej strefie 
karoserii (zbliżonej do osi środkowej pojazdu), ze względu na 
niezbyt wielką przestrzeń pomiędzy prowadnicą pomiarową, a 
płytą podłogową badanego pojazdu. Może się również zdarzyć, 
że w celu zwiększenia dystansu pomiędzy prowadnicą pomia-
rową, a płytą podłogową niezbędne stanie się zastosowanie 
podstaw pod koła.

Stanowisko  do badań 
– kanał diagnostyczny

Stanowisko ML-K jest przeznaczone w zasadzie dla Stacji 
Kontroli Pojazdów, które bardzo często wyposażone są w ka-
nały diagnostyczne. (Rys. 5)

 
Rys. 5. Stanowiska z wykorzystaniem kanału 

diagnostycznego (ML-K)

Stanowisko ML-K zbudowane jest następująco:
Nad otworem kanału diagnostycznego ustawione są ele-

menty podpierające (podobnie jak w stanowisku ML-D4), na 
których ułożona jest prowadnica urządzenia pomiarowego. Na 
prowadnicy przemieszcza się głowica pomiarowa. Podobnie jak 
w przypadku pomiaru z wykorzystaniem podnośnika cztero-
kolumnowego, może zajść konieczność zastosowania dodatko-
wych podstaw pod koła badanego pojazdu w celu zwiększenia 
przestrzeni pomiarowej. 

Podsumowanie

Prowadzenie badań układu jezdnego w powiązaniu z 
kontrolą punktów bazowych płyty podłogowej jest skuteczną 
metodą lokalizowania przyczyn wad samochodów powypadko-
wych związanych z układem kierowniczym pojazdów. Poznanie 
przyczyn złego ustawienia  kół oraz w efekcie niewłaściwego 
zachowania się pojazdu podczas jazdy umożliwia skuteczne 
usunięcie wad bez wykonywania niepotrzebnych czynności 
zmniejszając tym samym czas i koszt naprawy. Przeprowa-
dzenie takich badań umożliwi na przykład udokumentowanie 
zleceniodawcy naprawy konieczność wymiany uszkodzonych 
elementów zawieszenia. Bez takich badań trudno przekonać 
bowiem klienta, że z pozoru wyglądający dobrze element, w 
rzeczywistości nadaje się jedynie na złom… 

Bogusław Raatz
br@herkules-sc.pl

www.sea-line.eu
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Ilość emisji:  Zamawiający:   Adres zamawiającego:      podpis:

................ ................................... ........................................................................... ...............................

Treść ogłoszenia:

Sprzedam
Kupię
Dam pracę

Szukam pracy
Usługi
Bezpłatnie

Edukacja
Inne

Kupon proszę wysłać na adres: 
„Lakiernik” Ząbrowo 14a
78-120 Gościno

KUPON NA BEZPŁATNE 

OGŁOSZENIE DROBNE LAKIERNIK

1. Kontakt - nazwa: Klich 
Krzysztof
Kontakt - email: aste-
c30@wp.pl
Kontakt - tel.: 509605572 / 
508142617

Treść:
Warsztat samochodowy 
podejmie współpracę w za-
kresie:renowacja zabytków, 
lakiernictwo samochodów 
osob.ciężarowych,dostaw-
czych oraz samolotów i 
awionetek

2. Kontakt - nazwa: Tomasz 
Piecha
Kontakt - email: tunin-
g0@poczta.onet.pl
Kontakt - tel.: 880339711

Treść:
student politechniki śląskiej 
poszukuje kursu lakiernictwa 
samochodowego na terenie 
katowic lub Opolszczyzny

3.Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: majjka-
p76@02.pl
Kontakt - tel.: 792243019

Treść:
poszukuje pracy w Niem-
czech jako lakiernik.10 lat 
doswiadczenia w zawodzie.5 
lat w renomowanych serwi-
sach Renault i obecnie Fiat.

4. Kontakt - nazwa: Czarny
Kontakt - email: daro-
0344@wp.pl
Kontakt - tel.: 692659099

Treść:
Poszukuje pracy zagranica 

na stanowisku lakiernik sa-
mochodowy, (malarz prosz-
kowy) z doswiadczeniem i 
papierami. Samochody to 
moja pasjia.prawojazdy kat B

5. Kontakt - nazwa: adam
Kontakt - email: me-
g2@op.pl
Kontakt - tel.: 507-19-55-45

Treść:
lakiernictwo-blacharstwo-
mechanika pojazdowa 
200zl.od elementu,propo-
nujemy takze odnawianie 
starych lakierow oraz 
mechanika pojazdowa 
ATRAKCYJNE CENY!!

6. Kontakt - nazwa: maciek
Kontakt - email: styro-
76@wp.pl
Kontakt - tel.: 789-348-221

Treść:
Lakiernik proszkowy szuka 
pracy na terenie Warsza-
wy,lub okolice.Mam 5tnie 
doswiadczenie w pracy na 
lakierni proszkowej.Rodzaj 
sprzetu;EASY TRONIC.

7. Kontakt - nazwa: maciek.
Kontakt - email: styro-
76@wp.pl
Kontakt - tel.: 789-348-221

Treść:
szukam pracy jako lakiernik 
proszkowy mam 5 lat 
doswiadczenia w zawo-
dzie.Szukam pracy na tere-
nie warszawy lub okolice.

8. Kontakt - nazwa: profi 
lakiernia

Kontakt - email: matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611

Treść:
Dobrego fachowca LAKIER-
NIKA SAMOCHODOWEGO 
przyjme do pracy w Niem-
czech oferuje stala praca i 
mieszkanie powazne oferty 
prosze dzwonic

 9. Kontakt - nazwa: profi 
lakiernia
Kontakt - email: info@karls-
autowerkstatt.de Kontakt 
- tel.: 004915117200611

Treść:
Poszukuje LAKIERNIKA SA-
MOCHODOWEGO z ochotą 
do pracy oferuje mieszkanie 
i stala prace od zaraz w 
niemczech

10. Kontakt - nazwa: Daniel
Kontakt - email: bulbe-
r@tlen.pl
Kontakt - tel.: 504890323

Treść:
Witam poszukuje lakier-
nika,który podejmie się 
pomalowania auta Renault 
Clio z ok.Legnicy

11. Kontakt: LUCJAN
Kontakt - email: KOZACZE-
K850@INTERIA.PL
Kontakt - tel.: 723515087

Treść:
szukam pracy jako lakiernik 
proszkowy. 7letnie do-
swiadczenie w kierowaniu 
lakiernią

12. Kontakt - nazwa: fah-
werkstatt
Kontakt - email: matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611

Treść:
poszukuje BLACHARZA 
SAMOCHODOWEGO 
ktory sie czuje wysmienicie 
wsrod nowych aut uczciwy 
sumienny prosze  o kontak 
tel 004915117200611 zap. 
mieszkanie

13. Kontakt - nazwa: LA-
KIERNIK
Kontakt - email: Topi-
k2001@wp.pl
Kontakt - tel.: 887600191

Treść:
Poszukuje pracy jako lakier-
nik samochodowy.Jestem 
samodzielnym lakiernikiem 
z 9-letnim doświadczeniem.

14. Kontakt - nazwa: Decon
Kontakt - email: info@de-
con.nl
Kontakt - tel.: 0031-
246841899

Treść:
Praca w Holandii dla 
blacharza samochodowego 
z umiejetnoscia przygotowa-
nia aut do lakierowania.

15. Kontakt - nazwa: 
Wiesiek.
Kontakt - email: wiesiek_
04@wp.pl
Kontakt - tel.: 667-280-750

Treść:
Szukam pracy jako bla-
charz-lakiernik.Posiadam 
duże doświadczenie o wy-
sokim standardzie. okolice 
Włocławka.

16. Kontakt - nazwa: Praca
Kontakt - email: natalka-
7770@buziaczek.pl Kontakt 
- tel.: 889365341

Treść:
Poszukuję lakiernika z 
doświadczeniem do pracy 
na terenie Wlk.Brytanii,tylko 
poważne oferty.

17. Kontakt - nazwa: 
Stanisław
Kontakt - email: s.siemiradz-
ki@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48512578380

Treść:
Szukam pracy na terenie 
Niemiec lub Austrii jako 
Lakiernik Przemysłowy 
22 lata doświadczenia w 
lakierowaniu

18. Kontakt - nazwa: 
692141114
Kontakt - email: kogutt-
krzysztof@wp.pl
Kontakt - tel.: 692141114

Treść:
lakiernik meblowy lub 
samochodowy. Doświadcze-
nie ponad 10 lat. Umowa o 
pracę lub własna działal-
ność gospodarcza. Tylko 
poważne oferty. 

19. Kontakt - nazwa: Car 

OGŁOSZENIA
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Care Center
Kontakt - email: pace-
r80@o2.pl
Kontakt - tel. 
+447514292642

Treść:
Lakiernika z doswiad-
czeniem od zaraz. Polski 
warsztat w szkocji poszu-
kuje lakiernika.Pomoc w 
zakwaterowaniu. 

20. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: fune-
k46@wp.pl
Kontakt - tel.: 798424660

Treść:
Poszukuje pracy w Polsce 
lub za granicą jako lakiernik 
przemysłowy lub samocho-
dowy,posiadam również 
uprawnienia spawalnicze.15 
lat w lakiernictwie.

21. Kontakt - nazwa: profilak
Kontakt - email: matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611

Treść:
LAKIERNIKA i osobe do 
przygotowywania do lakiero-
wania lub polerowania zdol-
nych zapraszam stala praca 
i mieszkanie, systematyczne 
wynagrodzenie

22. Kontakt - nazwa: 
lakiernik
Kontakt - email: blachla-
k@op.pl
Kontakt - tel.: 501 18 55 44

Treść:
poszukuję samodzielne-
go lakiernika,może być z 
zakwaterowaniem

23. Kontakt - nazwa: Decon
Kontakt - email: info@de-
con.nl
Kontakt - tel.: 0031-
246841899

Treść:
Holenderskie posrednictwo 
pracy Decon poszukuje 
blacharza samochodowego 
z umiejetnoscia przygoto-
wania aut do lakierowania. 
Szczegoly na maila.

24. Kontakt - nazwa: tomek
Kontakt - email: do-
mwel.1@wp.pl

Treść:
szukam pracy jako lakiernik 
meblowy w Londynie

25. Kontakt - nazwa: Opte-
am Poland Sp. z o. o.
Kontakt - email: cvpl@op-
team.fi
Kontakt - tel.: 32 258 08 97

Treść:
Praca w Chorzowie dla 
Lakierników-lakierowanie 
w kabinie.3000-3500zł/
brutto.CV na adres: 
cvpl@opteam.fi z dopiskiem 
w temacie LAK/CH/2011

26. Kontakt - nazwa: TDG 
Bernd Wessel
Kontakt - email: a.stanczy-
k@tdg.pl
Kontakt - tel.: 

Treść:
Szukamy lakierników do za-
kładu w Niemczech. Dobre 
zarobki, nieodpłatny nocleg. 
Wymagana podstawowa 
znajomość niemieckie-
go.Kontakt: a.stanczy-
k@tdg.pl

27. Kontakt - nazwa: 
Stanisław
Kontakt - email: s.siemiradz-
ki@o2.pl
Kontakt - tel.: 
+48512578380

Treść:
Szukam pracy na terenie 
Niemiec lub Austrii jako 
Lakiernik Przemysłowy 
22 lata doświadczenia w 
lakierowaniu

28. Kontakt - nazwa: Meri-
tum Agency
Kontakt - email: rekrutacja-
@meritumagency.pl Kontakt 
- tel.: 918829007

Treść:
Praca na stanowisku lakier-
nika elementów pojazdów 
w fabryce samochodowej w 
Niemczech. 11euro brutto/h 
+ dodatki, darmowe zakwa-
terowanie.

29. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof Dudek
Kontakt - email: krzysiek.la-
kiernik@gmail.com Kontakt 
- tel.: 600686485

Treść:
Poszukuję pracy za granicą 
jako lakiernik. Posiadam 
bogate doświadczenie w 
zawodzie zdobyte za grani-
cą. Dobra znajomość języka 
niemieckiego. 

30. Kontakt - nazwa: andrzej
Kontakt - email: andrze-
j196814@wp.pl
Kontakt - tel.: 695468280

Treść:
blacharz sam. 20 lat pracy 
w zawodzie na ramach przy 
rozbitych kompletnie samo-
chodach podejmie prace w 
Niemczech lub Austrii.Do-
dam bez nałogów

31. Kontakt - nazwa: Karol 
Żytniewski
Kontakt - email: zyde-
k1987@vp.pl
Kontakt - tel.: 514530736

Treść:
Witam ! Poszukuje kon-
kretnej pracy za granica, 
posiadam doswiadczenie w 
branzy lakierniczej, auta cie-
zarowe, osobowe, cysterny, 
certyfikaty.

32. Kontakt - nazwa: piotr 
krzeczkowski
Kontakt - email: skuterp-
k@wp.pl
Kontakt - tel.: 662264719

Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
na terenie Anglii, w zawo-
dzie pracuję 11 lat, sumien-
ny, uczciwy, bez nałogów.
tel.662264719
skuterpk@wp.pl

33. Kontakt - nazwa: 
Lakiernik
Kontakt - email: koniu-
311@o2.pl
Kontakt - tel.: 
00353871442365

Treść:
Lakiernik samochodowy 
poszukuje pracy w Dublinie 
18lat doświadczenia, część 
zagranicą, rożważę każdą 
propozycję 

34. Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: piotrgrabo-
l@vp.pl
Kontakt - tel.: 692-754-963

Treść:
Podejmę pracę w 
Niemczech jako lakiernik 
samochodowy, posiadam 
odpowiednie kwalifikacje a 
przed wszystkim profesjo-
nalne umiejętności. Czekam 
na maile

35. Kontakt - nazwa: 
Bernard Adamczak - Dr. 
Schneider Kontakt - email: 
bernard.adamczak@dr-
schneider.com Kontakt - tel.: 
+48 519 050 287

Treść:
Sprzedam: Linia lakiernicza 
na bazie kabiny CHARVO w 
ukompletowaniu- wartość w 
miejscu posadowienia 160 
000 PLN:

36. Kontakt - nazwa: irek
Kontakt - email: ryssa@o-
net.pl
Kontakt - tel.: 
0031685266365

Treść:
szukam lessingu na komore 
oraz sprzęt lakierniczy , 
lakiernia w Holandii wiecej 
info na meila 

37. Kontakt - nazwa: Maciej
Kontakt - email: autolackie-
rerei-dz@hotmail.de Kontakt 
- tel.: 017632378202

Treść:
Praca dla prawdziwe-
go fachowca lakiernika 
samochodowego nowe auta 
zarobki wysokie niedaleko 
frankfurt/men tylko powazne 
oferty.Zapraszam od zaraz

38. Kontakt - nazwa: Ania
Kontakt - email: anialago-
da@op.pl
Kontakt - tel.: 780575462

Treść:
Kobieta wiek 36lat poszu-
kuje pracy w Warszawie 
w sklepie z lakierami 
samochodowymi (mieszalni 
lakierów) i artykułami lakier-
niczymi .Doświadczenie.

39. Kontakt - nazwa: Lack-
port GmbH
Kontakt - email: hs.autote-
ch@googlemail.com Kon-
takt - tel.: 0049259221752

Treść:
Praca na stanowisku 
lakiernika samochodow 
osobowych w Niemczech, 
okolice Dortmundu.
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Pomoc w zorganizowaniu 
zakwaterowania.

40. Kontakt - nazwa: dia-
mocolor
Kontakt - email: ryssa@o-
net.pl
Kontakt - tel.: 
0031685266365

Treść:
szukam lessingu na komorę 
oraz sprzęt lakierniczy 

41. Kontakt - nazwa: prze-
mysław
Kontakt - email: mietu-
s13@gmail.com
Kontakt - tel.: 535222761

Treść:
Szukam pracy jako lakiernik 
przemysłowy , malarz 
konstrukcji stalowych Mam 
2letnie doświadczenie w la-
kierowaniu przemysłowym. 
Polska/Zagranica 

42. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: fune-
k46@wp.pl
Kontakt - tel.: 798424660

Treść:
Poszukuję pracy jako lakier-
nik samochodowy,malarz 
przemysłowy.Posiadam rów-
nież wszystkie podstawowe 
uprawnienia spawalnicze.

43. ontakt - nazwa: maciej
Kontakt - email: autolaciere-
rei-dz@hotmail.de Kontakt 
- tel.: 017632378202

Treść:
praca dla prawdziwego 
lakiernika samochodowego 
wysokie zarobki. Zapraszam 
prawdziwych fachowcow od 
zaraz. Miejsce pracy kolo 
Frankfurtu nad Menem.

44. Kontakt - nazwa: Maciek
Kontakt - email: maciekbial-
kowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: 792-034-015

Treść:
Lakiernik Samochodowy 
Po Szkole  odbyta 2 letnia 
praktyka w Autoryzowanym 
serwisie Lakierniczym  
Szukam Pracy w Okolicach 
Radomia bądz  za granicą 

45. Kontakt - nazwa: weurk 
bv
Kontakt - email: info-
@weurk.com
Kontakt - tel.: 
0031629623038

Treść:
Dla naszego klienta po-
szukujey doswiadczonego 
lakiernika samochodowego. 
(Holandia) Wymagania:
Doswiadczenie w/w zawo-
dziewlasny samochod

46. Kontakt: weurk bv
Kontakt - email: info-
@weurk.com
Kontakt - tel.: 
0031629623038

Treść:
Dla naszego klienta poszu-
kujemy doswiadczonego 
lakiernika samochodowego.
Wymagania:

Doswiadczenie w/w zawo-
dzie, wlasny samochod, mile 
widziana znajomosc jezyka 
angielskiego, niemieckiego 
lub holenderskiego. Rozpo-
czecie pracy 14-06-2011
Wiecej informacji pod 
numerem telefonu 
0031629623038
Cv prosimy przesylac na 
adres info@weurk.com

47. Kontakt - nazwa: 
Przemek
Kontakt - email: przemy-
slaw_muszynski@yahoo.pl 
Kontakt - tel.: 695969705

Treść:
Poszukuję pracy jako po-
mocnik lakiernika, lakiernik 
na terenie całej Irlandii. 
Młody sumienny.

48. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: fune-
k46@wp.pl
Kontakt - tel.: 798424660

Treść:
Poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy i 
konstrukcji stalowych,posia-
dam również uprawnienia 
spawalnicze i na suwnice.

49. Kontakt - nazwa: rafał
Kontakt - email: laku-
s1982@tlen.pl
Kontakt - tel.: 
+480507567359

Treść:
szukam pracy w zawodzie 
lakiernik samochodowy, 
najlepiej Kanada, USA bo w 
europie w tym zawodzie dla 
polaków  nie ma pieniędzy!!!

50. ontakt - nazwa: ETF-L 
„Energo-Utech” S.A.
Kontakt - email: zurek@e-
nut.pl
Kontakt - tel.: 61 830 99 29

Treść:
Sprzedam: 1. 
Suszarka olejowa GWO-
MAL, 2007 r. wymiary robo-
cze 7300/1100/1900[mm], 2. 
Stanowisko przygotowania 
powierzchni, GWO-MAL, 
2007r.

51. Kontakt - nazwa: karol
Kontakt - email: syrju-
sz9@poczta.onet.pl Kontakt 
- tel.: 666454575
Treść:
jestem lakiernikiem z dużym 
doświadczeniem swą prace 
wykonuje szybko i starannie 
a napewno czysto pracuje 
na mieszalniku koryguje 
kolory 

52. Kontakt - nazwa: kamil
Kontakt - email: kamilssam-
bor69@interia.pl Kontakt 
- tel.: 513862272
Treść:
szukam pracy jako lakierni. 
5 lat doświadczenia w lakie-
rowaniu mebli,stołów,krze-
seł, umiejętność bejcowania 
patynowania, przygotowania 
elementu do mala

53. Kontakt - nazwa: 
www.KarosseriebauRie-
mer.de Kontakt - email: albi-
n@karosseriebauriemer.de 



st
r.5

0
m

ag
az

yn
 r

ek
la

m
o

w
y 

dl
a 

la
ki

er
ni

kó
w

 i 
bl

ac
h

ar
zy

m
agazyn reklam

o
w

y 
dla lakierników

 i blach
arzy

str.51
Kontakt - tel.: 0049203-
988875311

Treść:
Szukam lakiernika samo-
chod.do komory.

54. Kontakt - nazwa: 
Krzysiek
Kontakt - email: wojtyla-
krzysztof@wp.pl
Kontakt - tel.: 602522838

Treść:
Szukam pracy za granicą 
lub w Polsce za konkretne 
wynagrodzenie.   15letnie 
doświadczenie w zawodzie, 
także jako doradca tech-
niczny. 

55. Kontakt - nazwa: 
Chochoł
Kontakt - email: laku-
s1982@tlen.pl
Kontakt - tel.: 

Treść:
Lakiernik szuka pracy za 
granicą na stałe,14 lat 
doświadczenia w zawodzie. 
wymagania:szacunek praco-
dawcy do pracownika.

56. Kontakt - nazwa: karlkie-
wicz auto lak
Kontakt - email: martakarol-
kiewicz@wp.pl 

Treść:
LAKIERNIK SAM. Z 
WIELOLETNIM DOSWIAD-
CZENIEM W KRAJU I ZA 
GRANICA,PRACOWNIK 
AUT. SERWISU PODEJMIE 
PRACE POZA GRANICAMI 
RP.JESTES WYMAGAJA-
CY? PISZ /ODDZ.

57. Kontakt - nazwa: Łukasz
Kontakt - email: ficu@o2.pl
Kontakt - tel.: 696491944

Treść:
Szukam pracy w Niemczech 
lub Holandii
http://www.youtube.com/
watch?v=ysQHpjLpYss

58. Kontakt: mariusz
Kontakt - email: mariu-
szg7@vp.pl
Kontakt - tel.: 513048715

Treść:
lakierowanie cystern cią-
gników siodłowych,szybko 
solidnie

59. Kontakt - nazwa: malo-
wanie obrotowe
Kontakt - email: 
m4341@o2.pl
Kontakt - tel.: 727608742

Treść:
Sprzedam urządzenie 
używane do malowania 
obrotowego długich lub nie 
ciężkich pojedyńczych ele-
mentów. Ciche ,sterowanie 
ręczne i nożne.

60. Kontakt - nazwa: Piotr
Kontakt - email: piotrgrabo-
l@vp.pl
Kontakt - tel.: 692-754-963

Treść:
Podejmę pracę w 
Niemczech jako lakiernik 
samochodowy, posiadam 
odpowiednie kwalifikacje a 
przed wszystkim profesjo-
nalne umiejętności.

61. Kontakt - nazwa: profilak
Kontakt - email: MatRo2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611

Treść:
poszukuje pilnie osobe do 
polerowania samochodow 
po lakierowaniu dla sprytne-
go i uczciwego pracownika 
oferuje mieszkanie i dobre 
zarobki w Niemczech

62. Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tomek.smi-
gowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: +31616698320,+4878
8232991

Treść:
Lakiernik proszkowy, 
piaskarz. Z własna działal-
nością gospodarcza, który 
od roku wykonuje usługi 
w Holandii szuka nowych 
zleceń. Holandia, Norwegia 
Niemcy.

63. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: kutnik.rafa-
l@gmail.com
Kontakt - tel.: 698675154

Treść:
Szukam doświadczonego 
lakiernika, do pracy w 
komorze we Wrocławiu. 
Zapewnię spokój i komfort 
w pracy,miłą atmosferę. 
Umowa o prace,dobre 
wynagrodzenie

64. Kontakt - nazwa: Silesia 
Personal Sp. z o.o.
Kontakt - email: opole@sile-
siapersonal.pl Kontakt - tel.: 
774548850

Treść:
Praca dla lakiernika prze-
mysłowego w Niemczech- 
Münster.Lakierowanie wy-

remontowanych wagonów 
kolejowych.Wymagany język 
niemiecki.Stawka 8€/netto.

65. Kontakt - nazwa: 
Przemek
Kontakt - email: swierczyn-
ski_przemek@wp.pl Kontakt 
- tel.: +48 603 462 463

Treść:
Witam poszukuję pracy 
w zawodzie Blacharz  
samochodowy  za granicą 
wieloletnie doświadczenie 
w zawodzie tel.+48 603 
462 463

66. Kontakt - nazwa: piotr 
just
Kontakt - email: piotrju-
st@wp.pl
Kontakt - tel.: 604431590

Treść:
Poszukuje lakiernika samo-
chodowego z doświadcze-
niem,odpowiedzialnego.Ka-
bina.Warszawa. 

67. Kontakt - nazwa: 
tylko email - sprawdzam 
codziennie :) Kontakt - 
email: dandi331@interia.eu 
Kontakt - tel.: 

Treść:
LAKIERNIK SAMOCHO-
DOWY, MAM 16 LAT DO-
SWIADCZENIA GŁÓWNIE 
W PRZYGOTOWANIU 
AUT DO LAKIEROWANIA, 
OD 4 SIERPNIA,TYLKO 
ZAGRANICA

68. Kontakt - nazwa: kamil
Kontakt - email: kamilssam-
bor69@interia.pl Kontakt 
- tel.: 513862272

Treść:
Witam szukam pracy jako 
lakiernik meblowy. Mam 5 
lat doświadczenia w lakie-
rowaniu , bejcowaniu,pa-
tynowaniu i przygotowaniu 
elementów do malowania.

69. Kontakt - nazwa: karol
Kontakt - email: karolzuli-
k@op.pl
Kontakt - tel.: 
0034622113461

Treść:
witam szukam pracy jako 
lakiernik samochodowy 
mam też doswiadczenie w 
malowaniu autobusów 

70. Kontakt - nazwa: 
www.lakierniameblowa.pl 
Kontakt - email: ergolac-

k@gmail.com Kontakt - tel.: 
889544452

Treść:
Sprzedam funkcjonujaca 
lakiernie meblowa. Świetna 
lokalizacja - Warszawa 
Ursynów. Ściana wodna 
Azurra CE, wentylacja, 
pełne wyposażenie. Cena 
70 000zł

71. Kontakt - nazwa: Bon 
GmbH
Kontakt - email: annaczar-
necka@bonwork.eu Kontakt 
- tel.: 0048 74 6351030

Treść:
Szukamy lakiernika części 
samolotowych do pracy w 
Niemczech. Konieczna zna-
jomość języka niemieckiego. 
Wynagrodzenie za godz.+ 
gwarantowane zakwaterow.

72. Kontakt - nazwa: 
Krzysztof
Kontakt - email: krzy-
ch689@o2.pl
Kontakt - tel.: 667 216 490

Treść:
Młody, wartościowy lakiernik 
samochodowy szuka cieka-
wych ofert pracy. 

73. Kontakt - nazwa: profi 
lakiernia
Kontakt - email: Matro2@t-
online.de
Kontakt - tel.: 
004915117200611

Treść:
lakiernicy z doswiadczeniem 
i osoby do przygotowywania 
do lakierowania w niem-
czech oferuje mieszkanie i 
bardzo dobre warunki pracy 
i placy zapraszam

74. Kontakt - nazwa: 
502281975
Kontakt - email: grego-
r2229@interia.pl
Kontakt - tel.: 502281975

Treść:
Jestem lakiernikiem z 
doświadczeniem.Maluje 
obecnie jachty śródziemno-
morskie. oczekuje propozy-
cji pracy wyjazd od zaraz. 
tel.502281975

75. Kontakt - nazwa: DANDI
Kontakt - email: dandi-
331@interia.eu
Kontakt - tel.: 
Treść:
LAKIERNIK SAMOCHODO-
WY,16 LAT DOSWIADCZE-
NIA W ZAWODZIE,INTERE-

SUJE MNIE PRACA W UK, 
NAJLEPIEJ W NOTTIN-
GHAM MAM MIESZKANIE

76. Kontakt - nazwa: Tomek
Kontakt - email: tomek.smi-
gowski@gmail.com Kontakt 
- tel.: +31616698320,+4878
8232991

Treść:
Lakiernik proszkowy-Pia-
skarz.Szuka nowych zleceń 
na terenie Holandii,Niemie-
c,Norwegii 5 lat w zawodzie, 
własna działalność gospo-
darcza własny transport, 
wystawiam faktury vat 
wszystko  legalnie .Pozdra-
wiam Tomek

77. Kontakt - nazwa: 
www.KarosseriebauRie-
mer.de Kontakt - email: info-
@KarosseriebauRiemer.de 
Kontakt - tel.: 0049203-
9888753 wew. 11

Treść:
Szukam mechanika sa-
mochodowego - wyuczo-
nego (dyplom mistrza) z 
praktyką 5/6 lat w zawodzie 
znajomośc języka nie jest 
konieczna

78. Kontakt - nazwa: AREK
Kontakt - email: arkadiu-
sz81.19@wp.pl
Kontakt - tel.: 693599808

Treść:
poszukuje pracy jako lakier-
nik mam 12 lat doswiadcze-
nia jestem samodzielny 

79. Kontakt - nazwa: 
Wieslaw
Kontakt - email: wieslaw-
bialous@wp.pl
Kontakt - tel.: 668269098

Treść:
Odpowiedzialny lakiernik 
z wieloletnim doświadcze-
niem.Znajomość praktyczna  
Standox i RM -aktualne 
szkolenia. Podejmie pracę w 
kraju lub za granicą

80. Kontakt - nazwa: Rafał
Kontakt - email: fune-
k46@wp.pl
Kontakt - tel.: 798424660

Treść:
Poszukuje pracy jako 
lakiernik samochodowy lub 
malarz/piaskarz konstrukcji 
stalowych.Umiejętność spa-
wania MIG,MAG,elektroda, 
uprawnienia na suwnice.

Poradniki dla blacharzy i lakierników

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl
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www.motocentrum.rybnik.pl
kontakt@motocentrum.rybnik.pl

ul. Raciborska 174, 44-210 Rybnik

LAKIERY EFEKTOWE 
DYSTRYBUCJA W POLSCE

dystrybutor prduków firmy MIPA
Marek Sitek tel. 32 42 36 802

TECZKA LAKIERNIKA
Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu / Lakierni, 
Oficyna Wydawnicza Troton 2009, zestaw niezbędnych 
dokumentów potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl, www.lakiernik.com.pl 
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W czerwcu do rąk kierowców trafiła książka, w której 
reguły jazdy ekonomicznej i ekologicznej opisane są 

zgodnie racjonalną eksploatacją, zdrowym rozsądkiem i 
realiami polskiego ruchu drogowego. Autorem jest Mirosław 
Rutkowski, ceniony dziennikarz motoryzacyjny, twórca serii 
albumów o rajdach i wyścigach, miłośnik motoryzacji, spor-
tu samochodowego, fotograf i wydawca. Jego najnowsza 
książka, „Ekojazda czyli taniej, bezpiecznie i bez stresu”, 
ma charakter poradnika i adresowana jest do wszystkich 
polskich kierowców. Czytelnik otrzymuje szereg porad i 
komentarzy ułatwiających zrozumienie kiedy i dlaczego 
określony styl jazdy przynosi korzyści. Elementy techniki 
jazdy czy poszczególne podzespoły samochodu omówione 
są przede wszystkim pod kątem zrozumienia zasady dzia-
łania i konsekwencji jakie niesie ze sobą określony sposób 
eksploatacji. Autor w wielu miejscach odwołuje się do inteli-
gencji i dociekliwości czytelnika często jedynie sygnalizując 
problem i sugerując samodzielny sposób jego rozwiązania. 
Opisane w książce metody działania na drodze i poza nią 
czytelnik musi w pełni świadomie wprowadzić do swojego 
własnego stylu jazdy. Lekki i przyjemny w czytaniu język i 
bogactwo ilustracji sprawiają, że książka nie tylko przynosi 
wymierne korzyści, ale też sprawia frajdę w czasie lektury.

Każdy kierowca, w starym i nowym samochodzie, po-
stępując racjonalnie i zgodnie z opisanymi w książce 

regułami jazdy i eksploatacji samochodu może oszczędzić 
dla domowego budżetu na każde przejechane 100 kilome-
trów co najmniej równowartość litra paliwa, a środowisku 
dwa i pół kilograma dwutlenku węgla mniej wyemitowanego 
do atmosfery. Porady eksploatacyjne pomagają utrzymać 
samochód w dobrym stanie technicznym bez ponoszenia 
nadmiernych kosztów, a przy tym aby był możliwie najmniej 
uciążliwy dla środowiska. Zawarte w książce rady pomogą 
zaoszczędzić nawet i 3000 zł. rocznie! To zależy ile kilome-
trów rocznie czytelnik przejeżdża.

Jeśli za kierownicą samochodu zasiada człowiek, który 
zna sposoby efektywnej, a zarazem oszczędnej jazdy, 

to nie tylko dojeżdża do celu mniej zmęczony czy zestre-

sowany, często dojeżdża 
szybciej, a zawsze znacznie 
taniej. Ekojazda, lub inaczej 
eko-driving, to styl jazdy 
coraz powszechniej promo-
wany przez producentów 
opon, środków smarnych, 
koncerny samochodowe i 
większość szkół doskona-
lenia techniki jazdy. Zestaw 
zaleceń i rad dla kierowców 
w zasadzie dotyczy posia-
daczy nowych samochodów. 
Nie zawsze zgadzają się te 
zalecenia z konstrukcją i 
związanymi z nią wymogami eksploatacyjnymi samochodów 
starszych. A przecież w Polsce większość aut to takie, które 
mają w kołach dziesięć i więcej lat. Autor omawia poszcze-
gólne zagadnienia pamiętając o tym, że w Polsce ponad 
połowa aut ma dziesięć i więcej lat.

Jak zmniejszyć chudnięcie portfela, jak czerpać przyjem-
ność z jazdy samochodem, jak pozbyć się stresu, jak 

jeździć bezpiecznie? Na te pytania i wiele innych odpowiada 
autor książki – Mirosław Rutkowski, doświadczony, wielolet-
ni dziennikarz motoryzacyjny, uważny obserwator i fotogra-
ficzny dokumentalista zmagań w sportach motoryzacyjnych, 
a na co dzień kierowca taki jak wielu z nas...

Książka kosztuje 24,99 zł.
Można ją zamówić na stronie www.autowarszawskie.pl

 Objętość książki 144 str, 
 format A5, 
 oprawa miękka, 
 pełny kolor, 
 MOTOPRESS Wydawnictwo 2011, 
 autor: Mirosław Rutkowski, 
 fotografie: Mirosław Rutkowski, Rajmund Biniszewski, 
 rysunki: Rajmund Biniszewski

Ekojazda czyli taniej, bezpiecznie 
i bez stresu
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Pierwszy film instruktażowy przedsta-
wiony szerszej publiczności, prezento-
wał wszystkie etapy naprawy wgnie-
cenia na karoserii – od przygotowania, 
przez szpachlowanie do szlifowania i 
aplikacji podkładu oraz lakieru. Niewąt-
pliwy sukces oglądalności, pozytywne 
opinie widzów oraz prosby o posze-
rzenie serii instruktaży, zachęciły zna-
nego producenta chemii lakierniczej 
do przygotowania kolejnych filmów 
poradnikowych. 

Już teraz na popularnym serwisie You 
Tube można oglądać kolejne dwie pu-
blikacje:
     Naprawa panelowa Troton
     Naprawa zderzaka Troton
Filmy można obejrzeć w całości, a dla 
tych którzy zainteresowani są tylko 
poszczególnymi etapami prac TROTON 
podzielił film instruktażowy na kilkumi-
nutowe odcinki. 
http://www.youtube.com/
watch?v=QCB50bx3JP0

Filmowy poradnik dla lakierników W celu poprawy komunikacji z klien-
tami oraz ułatwienia pracy lakierni-
ków firma TROTON publikuje serię 
filmów szkoleniowych. 
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Mata MULTITEX®  firmy MEWA, produ-
centa tekstyliów przemysłowych, może 
wchłonąć do trzech litrów cieczy i tym 
samym pozwala zadbać o „wolne od 
olejów” posadzki w warsztatach, na 
stanowiskach roboczych oraz w halach 
produkcyjnych.  

Kałuże rozlanego oleju, wody i pozo-
stałości po wyciekach zasysane są do 
ostatniej kropli. I to nie tylko jednora-
zowo. Dzięki ekologicznemu systemowi 
wielokrotnego zastosowania także przez 
cały okres użytkowania maty. 

Duża siła zasysania maty MEWA Multi-
tex® sprawdziła się w warsztatach i na 
stanowiskach produkcji przemysłowej. 
Lekka mata – waży ona tylko 600 gra-
mów – może pomieścić od 2,5 do 3 
litrów cieczy. Oleje silnikowe i przekła-
dniowe, rozpuszczalniki, ciecze chłodzą-
co-smarujące i ługi są magazynowane w 
sposób bezpieczny i czysty w odpornym 
rdzeniu ssącym, wykonanym ze specjal-
nej włókniny. 

Ta mata o poręcznych wymiarach (60 
x 90 cm) jest nieodzowna w miejscach, 
gdzie występują wycieki, jak na przykład 
w miejscach wykonywania napraw i 
konserwacji, czy też w ogóle przy ma-
szynach i urządzeniach. Również większe 
powierzchnie mogą zostać przykryte w 
niezawodny sposób przez rozłożenie 
wielu mat przylegających do siebie.  

Jeszcze inną zaletą jest fakt, iż w pełni 
nasączona mata nie jest odpadem w 
rozumieniu ustawy o gospodarce od-
padami. Tekstylna mata wielokrotnego 
użytku prana jest ekologicznie i może 
być stosowana ponownie wiele razy. 
Pozwala to zaoszczędzić surowce i od-
ciążyć środowisko naturalne. 

Takie zarządzanie tekstyliami przemysło-
wymi, realizowane przez firmę MEWA, 
jest znaczącym ułatwieniem dla przed-
siębiorstwa. W ustalonych w umowie 

odstępach czasowych maty są odbie-
rane od klienta, prane ekologicznie, i 
– w zależności od potrzeb – ponownie 
dostarczane klientowi.  

 

 

Mata MULTITEX firmy MEWA wchłania błyskawicznie do trzech litrów cieczy - oleje silnikowe i 
przekładniowe, rozpuszczalniki, ciecze chłodząco-smarujące lub ługi. 

Usługi tekstylne 
firmy MEWA
Firma MEWA posiada 41 placówek 
w całej Europie. Oferuje ona usługi 
typu full-service w zakresie odzieży 
roboczej i ochronnej, czyściw tek-
stylnych, wycieraczek do butów i 
mat olejowych oraz artykułów BHP. 
Założona w 1908 roku, firma MEWA 
jest dzisiaj czołowym producentem 
tekstyliów przemysłowych. W 2009 
roku firma została wyróżniona przez 
renomowanych niemieckich specjali-
stów w zakresie marki jako „Marka 
Stulecia”. W 2011 roku jury pod 
przewodnictwem Bernda Venohra, 
profesora ekonomii z Berlina, za-
kwalifikowało firmę MEWA do grona 
niemieckich liderów rynku. 4100 pra-
cowników obsługuje ponad 145 000 
klientów w przemyśle, handlu, rze-
miośle i gastronomii.  W 2010 roku 
firma osiągnęła obroty w  wysokości 
448 mld euro.
MEWA Textil-Service sp. z o.o.
www.mewa-service.pl

Mata MULTITEX® wchłania trzy litry oleju
Czysta praca w warsztacie w zgodzie z ekologią

Specjalna włóknina maty Multitex wchłania plamy oleju, kałuże wody i pozostałości po 
wyciekach do ostatniej kropli. 
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Tereska, lat 30, prawo jazdy odebrała 
rok temu. Egzamin zdała za pierwszym 
razem, miesiąc po zakończeniu kursu. 
Od tego czasu praktycznie nie siadała 
za kierownicą. Dwa razy przejechała 
po bocznych drogach samochodem 
matki i raz autem chłopaka. Ten, gdy 
zobaczył co jego ukochana robi za 
kierownicą, postanowił nauczyć ją jeź-
dzić. Dwie próby skończyły się ostrą 
wymianą zdań i niemal rozstaniem. 
Doskonalenie techniki jazdy, a raczej 
nauka jazdy została przeniesiona w 
bliżej nieokreśloną przyszłość.

Wojtek, lat 24, samochodami intere-
sował się od przedszkola. Nic więc 
dziwnego, że jazdę samochodem opa-
nował dość szybko, egzamin zdał bez 
powtórki. Prawo jazdy otrzymał pięć 
lat temu, pierwszy swój samochód 
kupił rok później. Rozbił go trzeciego 
dnia, następnym jeździł dwa lata. Po 
każdej z trzech kolizji remontował na 
własny koszt. Dwa lata temu jego 
firma prowadziła szkolenia doskona-
lenia techniki jazdy. Dopiero wtedy do-
wiedział się, że nie potrafi jeździć. Do 
dziś przeszedł już kilka takich szkoleń 
(już na własny koszt).

Aneta, lat 28, trzy razy pochodziła 
do egazaminu. Za każdym razem 

oblewała jazdę, zdała dopiero kiedy 
wykupiła lekcje u instruktora poleco-
nego przez egzaminatora. Od razu po 
odebraniu prawa jazdy zaczęła jeździć 
własnym samochodem. Po roku wciąż 
wsiada do auta zestresowana, z lę-
kiem myśli o wyjeździe na weekend 
do rodziny (około120 km). Ale i tak jest 
dużo lepiej niż na początkj, kiedy co-
dzienne dojazdy były udręką fizyczną 
i psychiczną.

Takie przykłady można mnożyć. 
Regułą jest, że każdy po kursie przy-
gotowującym do zdania egzaminu i 
po odebraniu prawa jazdy, pierwsze 
kilometry pokonuje w wielkim stresie. 
Wsiada do samochodu ze świado-
mością, że nie radzi sobie z samo-
chodem, a na każdym skrzyżowaniu 
czyha śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Instruktorzy pytani dlaczego tak jest, 
odpowiadają z rozbrajającą szcze-
rością, że uczą zdania egzaminu, a 
nie jeżdżenia samochodem. Pytani o 
dydaktykę czy metodykę nauczania 
reagują tak, jakby byli obrażani. Jed-

ni i drudzy przyznają, że wypadków i 
ofiar na drogach byłoby mniej, gdyby 
świeżo upieczeni kierowcy rzeczywi-
ście umieli jeździć. A znają jedynie 
kilka manewrów i niewłaściwie posłu-
gują się samochodem. 

Skoro jest jak jest, a jest źle, to trzeba 
zrobić tak, aby było lepiej. Może więc 
czas zlikwidować wszystkie kursy 
na prawo jazdy, a przygotowanie do 
egzaminu na prawo jazdy przenieść 
do szkoły. Edukować od pierwszej 
klasy, uczyć zasad ruchu drogowego, 
techniki jazdy, podstaw konstrukcji i 
budowy roweru, motoroweru, moto-
cykla i samochodu. Uczniowie koń-
czący gimnazjum, mogliby zdawać 
egzamin i otrzymać prawo jazdy. Jest 
wielce prawdopodobne, że umieliby 
jeździć i posługiwać przy tym rozu-
mem. Prawo jazdy dziś jest jedynie 
dokumentem potwierdzającym, że 
delikwent zdał egzamin. A byłoby 
dobrze, gdyby potwierdzało, że ktoś, 
kto je posiada potrafi jeździć.  

Mirosław Rutkowski 

Dokument
Felieton 
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Jeżeli ktoś zafascynował się takim po-
jazdem i chciałby go posiadać, to ma 

duży problem. Amfibie były produko-
wane w czasie drugiej wojny światowej 
zarówno przez Niemców jak i Ameryka-
nów. Niemiecka amfibia Swimmwagen, 
która nota bene zagrała w filmie Pan 
Samochodzik i Templariusze, jest obec-
nie bardzo trudna do zdobycia, a jej ceny 
osiągają zawrotną watrość dziesiątek 
tysięcy euro. Również amerykańskie 
amfibie z czasów wojny – Ford GPA 
oraz DUKW można czasem kupić, ale w 
stanie do generalnego remontu i za duże 
pieniądze. Po wojnie amfibie w latach 50 
i 60 tych produkowali również Rosjanie 
i wyposażali m.in. LWP, ale i one są nie-
zwykle trudne do zdobycie – większość 
już dawno została z Polski wywieziona na 

Zachód. Czy obecnie produkuje się am-
fibie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 
W Wielkiej Brytanii w warunkach warsz-
tatowych powstają nieduże amfibie 
Dutton oparte na podzespołach Suzuki 
Samurai i Suzuki Jeemy, ale jakość ich 
wykonania i bezpieczeństwo stoją pod 
dużym znakiem zapytania. Ceny również 
nie należą do niskich. Poza tym amfibie 
osobowe powstają również w Chinach, 
ale do Europy raczej nie trafiają.

W tej sytuacji, jeżeli ktoś chce posia-
dać amfibię w Polsce i nie ma być 

to wielotonowa i paliwożerna amfibia 
wojskowa (takie czasem można kupić z 
wojska), to musi ją sobie zbudować. A za-
danie to nie jest proste. Przed budowni-
czym takiego pojazdu stanie szereg pro-

blemów techniczno-technologicznych, o 
których za moment. Konstrukcja amfibii 
została oparta na podzespołach tere-
nowego samochodu produkowanego w 
Związku Radzieckim  - Uaz 469 B. Z tego 
samochodu wykorzystano w amfibii mo-
sty napędowe, ramę, układ hamulcowy 
i kierowniczy. Silnik pochodzi z kolei z 
samochodu Wołga, który zapewnia więk-
szą moc niż oryginalny silnik Uaza. Co 
ciekawe, Rosjanie też stworzyli prototyp 
amfibii opartej na tym samochodzie, ale 
nie weszła ona do seryjnej produkcji.

Tym, co zapewnia amfibii pływalność 
jest szczelna wanna. Została ona 

wykonana z laminatu poliestrowo-szkla-
nego. Jest ona znacznie grubsza niż 
kadłuby jachtowe (ok. 12 mm grubość 
ścianki), też tworzone z laminatu, gdyż 
amfibia jest narażona w znacznie więk-
szym stopniu na różnego rodzaju uszko-
dzenia w trakcie jazdy terenowej, a poza 
tym musi zapewniać bezpieczeństwo w 
trakcie ew. kolizji drogowej. Stworzenie i 
odpowiednie profilowanie wanny kadłuba 
było skomplikowaną operacją. Najpierw 
cały Uaz pozbawiony karoserii został 
obrócony do góry nogami (kołami). Na-
stępnie stworzono formę dopasowaną 

Amfibia made in Poland

Amfibia to pojazd, który może poruszać się zarówno po lądzie jak i wodzie. Większości Polaków kojarzy się on 
głównie z książkami i filmem o przygodach Pana Samochodzika. Niektórym amfibia może się również kojarzyć 
z pojazdem którym poruszał się Smok Wawelski i jego kompan w bajce Porwanie Baltazara Gąbki.

na fali
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do ramy i elementów zawieszenia, która 
została pokryta laminatem. Następnie 
Uaz został ponownie obrócony i forma 
została usunięta a wanna przykręcona 
do ramy samochodu. 

Szczelna wanna powoduje, że silnik w 
amfibii ma trudne warunki pracy i ten-

dencję do grzania się. Rozwiązanie tego 
problemu zajęło dużo czasu. Ostatecz-
nie został odwrócony obieg powietrza 
w komorze silnika. Chłodne powietrze 
jest pobierane z tyłu samochodu (od-
wrotnie niż w zwykłych samochodach), 
przechodzi przez podstawową chłodnicę 
i jest wyrzucane przez specjalne otwory 
na masce pojazdu. Dodatkowo została 
umieszczona druga chłodnica, która 
pobiera z przodu chłodne powietrze i 
przy pomocy wysoko wydajnych wen-
tylatorów wyrzuca gorące powietrze w 
górę. W czasie pływania woda z systemu 
chłodzenia przechodzi przez specjalny 
wymiennik ciepła obniżający temperatu-
rę silnik wodą zaburtową.  

Napęd amfibii na wodzie zapewnia 
śruba napędowa. Wprawdzie sam 

obrót kół może również nadawać pręd-
kość na wodzie, ale będzie ona bardzo 
niewielka – 2-3 km i uniemożliwia prak-
tycznie pływanie np. na rzece, czy przy 
wietrze. Ze specjalnej przystawki odbio-
ru mocy, zamontowanej na reduktorze, 
wychodzi wał napędowy napędzający 
śrubę. Mimo stosunkowo dużej średnicy 
śruby amfibia nie jest demonem prędko-
ści. Nie przekracza ona 10 km/h. Głów-
nie dlatego, że opór w wodzie stawiają 
mosty napędowe i koła.

Sterowanie na lądzie i wodzie za-
pewnia ta sama kierownica. Do 

standardowego układu kierowniczego 
dodano typowy sterociąg z łodzi mo-
torowych. Ruch kierownicy powoduje 
zatem zarówno skręt przednich kół, jak 
i zmianę nachylenia steru. Dzięki temu 
amfibia może na wodzie skręcać prawie 
w miejscu. 

Dużym problemem w konstrukcji 
amfibii jest  zabezpieczenie przed 

dostawaniem się wody do mostów na-
pędowych, które pozostają całkowicie 
zanurzone w czasie pływania. Oryginalne 
uszczelniacze chronią most przed wyle-
waniem się oleju, ale nie są przystosowa-
ne do blokowania dostępu wody i to pod 
ciśnieniem z zewnątrz. Konieczne stało 
się zatem zamontowanie dodatkowych 
uszczelniaczy oraz podłączenie wężyków 
doprowadzających nieduże nadciśnienie 
powietrza do mostów. Równoważy ono 
ciśnienie wody napierającej na uszczel-
niania od zewnątrz.

Amfibia została wyposażona w 
wyciągarkę. Jest ona niezbędnym 

wyposażeniem, gdyż w wielu sytuacjach 
wyjazd z wody jest utrudniony – muł, 
grząski piasek. Przydaje się ona również 
w sytuacji wejścia na mieliznę. Wycią-
garka została nietypowo zamontowana 
w środku pojazdu. Tradycyjne miejsce 
montażu wyciągarki – przy zderzaku, 
przykręcanej do ramy samochodu odpa-
dało całkowicie, gdyż w czasie pływania 
znajdowałaby się ona pod wodą (a wycią-
garki wody nie lubią). Montaż w środku 
daje również możliwość wyprowadzenia 
liny zarówno do przodu, jak i do tyłu, co 
również się niekiedy przydaje.  

Ponieważ amfibia jest często nara-
żona na różne otarcia i zabrudzenia 

w czasie jazdy terenowej, wjeżdżania 
i wyjeżdżania z wody została poma-

lowana  farbą poliuretanową Sea-Line 
przeznaczoną do jachtów, zapewniającą 
odpowiednią trwałość powłoki lakierni-
czej w trudnych warunkach. Farba zo-
stała nałożona wałkiem. Oprócz łatwości 
nałożenia, takie rozwiązanie zapewnia 
możliwość łatwych napraw i zaprawek, 
które mogą się często zdarzać w przy-
padku pojazdu terenowego. Części 
metalowe pomalowane zostały dodat-
kowo podkładem epoksydowym Troton, 
przed ostatecznym malowaniem farbą 
nawierzchniową. Łącznie budowa amfibii 
zajęła 7 lat i pochłoneła setki roboczogo-
dzin. Ale było warto!

Adam Czarnecki

na fali
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Sklep Żeglarski Kada Plus ul. Dąbrowskiego 158a Poznań 0 61 847 45 55 www.kadaplus.pl
Hurtownia Żeglarska Aura ul. Przestrzenna 13 Szczecin 0 91 461 39 92 www.aura.szczecin.pl
Farby Jachtowe CMS Sp. z o.o. ul. Przestrzenna 3 Szczecin 0 91 431 43 00 www.farbyjachtowe.pl
Hobby Wrocław ul. Nyska 59/61 Wrocław 0 71 363 27 01 www.sklepyzeglarskie.pl
Hobby Poznań Węglowa 1/3 Poznań 0 61 866 84 41 www.hobby.poznan.pl
Sklep Żeglarski Raksa Al. Wojska Polskiego 80 Olsztyn 0 89 527 19 18 www.raksa.com.pl
Sklep Żeglarski Szekla ul. Kowalska 3 Mikołajki 0 87 421 57 03 www.osprzetzeglarski.eu
Bakista ul. Artylerzystów 4 Lębork 0 59 863 74 00 www.bakista.pl
Clipper Al.Jana Pawła II 11 Gdynia 0 58 661-60-85 www.clipper.gd.pl
JASSKOR ul. Lindleya 16 Warszawa 0 22 621 30 07 www.jasskor.com.pl
Bajkolor  ul. Andersena 3 D Bydgoszcz (52) 344 09 09      
Żeglarz ul. Nadbrzeżna 1a Giżycko (87) 428 21 42 www.falski.info

78-120 Gościno
Ząbrowo 14A

+48 094 351 23 94 

info@sea-line.eu
www.sea-line.eu
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Krzyżówka Lakiernicza 

Poziomo
A1 Jedna z funkcji kabiny lakierniczej. N2 Brak go w białym wierszu. 

A3 Szary, łatwotopliwy metal. G3 Podstawowy materiał budulcowy karo-
serii samochodowej. A5 Podstawowa część tzw. strefy przygotowawczej. 
P6 Rosyjska stacja kosmiczna. A7 Sztuka walki zrodzona na Okinawie. 
J7 Andrzej z „Domu”. A9 Rzeka w Norwegii i Szwecji lub porządek na 
statku. C10 Szron, zamróz. I10 Olbrzymie drzewo przypominające jodłę, 
występuje głównie w Ameryce Północnej. N11 Garbaty ford. A12 Mocuje 
żagiel do sztagu. G13 Lecznicza roślina o orzeźwiającym zapachu. P14 
Klucie się piskląt. E15 Chroni przed bombardowaniem. L15 Liście mar-
chwi. A17 Zagadkowy, magiczny, niepojęty. M17 Automat zastępujący 
pracę czlowieka.

Pionowo 
C1 Nazwa zwyczajowa chlorku amonu. E1 Nie jeden w multipleksie. 

P2 Zjawisko obiektywnej lub subiektywnej niezgodności odcienia danego 
koloru. R2 Ich zadaniem jest wychwytywanie i wiązanie mgły lakierniczej. 
A3 Klejąca lub filmowa. H3 Restauracja portowa. J3 Związek organiczny, 
ważny element składowy mózgu i tkanki nerwowej. M3 Płynne skały. F5 
Tłusty owoc z tropików. D7 Greckie zawody. N7 Debiutować, być począt-
kującym. A9 Auto ze składanym dachem. C9 Bije króla. O10 Leśny wąwóz. 
K10 Antonim dołu. I12 Morze Sargassowe ma za tarlisko. P12 Popularna 
nazwa wagonu towarowego, samowyładowczego. G13 Muzełmański me-
sjasz. L14 Samiec świni domowej. C15 Miejsce cumowania statków. E15 
Japońska forma zapasów.
Spośród nadesłanych prawidłowych rozwiązań wylosowaliśmy 10 osób, 
które otrzymały upominki od firmy TROTON:

Po rozwiązaniu haseł wpisz litery z oznaczonych pól.

Utworzone słowa stanowią rozwiązanie krzyżówki.

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

10 osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania otrzyma komplet porad-
ników autorstwa Bogusława Raatza  
- „Poradnik Blacharza”, „Poradnik 
Lakiernika”.

ANGERHOEFER MATEUSZ LIDZBARK
PACEK WALDEMAR STRONIE ŚL. 
FLIS KAROL  BRODY DUŻE
BERLIŃSKI MARCIN SZCZECIN 
EDMUND KONEFAŁ Z KL. III A T-4 KOSZALIN 

PIOTR DYMNY  KUTNO 
CIOŁKOWSKI BARTOSZ  WALIM
KRZYSZTOF KUCIŃSKI  GORZÓW WLKP.
DARIUSZ ŚLIWIŃSKI GDAŃSK
KAROLINA CHUDA  GORZÓW WLKP.

LISTA ZWYCIĘZCÓW KRZYŻÓWKA – LAKIERNIK NR 31

Milena Lewandowska



st
r.6

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.63

PORADNIK LAKIERNIKA

ISNB 978-83-932610-1-7
Książka zawiera zbiór podstawowych 
informacji związanych z technologiami 
lakierniczymi. W poradniku przedstawiono 
bogato ilustrowany, szczegółowy 
opis wszystkich kroków technologii 
napraw lakierowania elementu karoserii 
samochodowej oraz elementu z 
tworzywa sztucznego.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

PORADNIK BLACHARZA

ISBN 978-83-932610-0-0
Celem książki jest przedstawienie w jak 
najbardziej przejrzysty  i jasny sposób 
niuansów związanych z naprawami 
karoserii współczesnych samochodów. 
Poradnik gromadzi niemal całą niezbędną 
wiedzę na ten temat. Bogato ilustrowane 
syntetyczne opisy stanowią ważny atut 
tej książki.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE

ISBN 83-913442-3-2
Książka poświęcona jest renowacyjnemu 
lakiernictwu samochodowemu. Od wielu 
lat stanowi podstawę wiedzy zawodowej 
dla kolejnych pokoleń adeptów zawodu 
lakiernika samochodowego. 

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

BLACHARSTWO I NAPRAWY 
POWYPADKOWE SAMOCHODÓW

ISBN 83-922340-0-6
Książka porusza tematykę związaną 
z naprawami oraz pomiarami 
powypadkowymi samochodów. Autor 
znaczną część miejsca przeznaczył 
na omówienie w przystępny sposób 
zagadnień związanych z dokonywaniem 
pomiarów karoserii.

Podstawowe tematy to:
- pomiary karoserii,
- naprawy na ramach naprawczych,
- konstrukcja karoserii,
- skutki kolizji drogowych,
- usuwanie wad układu jezdnego,
- naprawy panelowe karoserii

TECZKA LAKIERNIKA

Plus CD Teczka Niezbędnik Autoserwisu 
/ Lakierni, Oficyna Wydawnicza Troton 
2009, zestaw niezbędnych dokumentów 
potrzebnych w przypadku kontroli przez 
WIOŚ, PIP i Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji 
www.lakiernik.com.pl

Poradniki dla blacharzy 
i lakierników

Zamówienia
Troton Sp. z o.o. Ząbrowo 14A,78-120 Gościno

tel./fax +48 94 35 126 22
lakiernik@lakiernik.com.pl

www.lakiernik.com.pl 
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Księgarnia-Hurtownia WITMIR, Warszawa, 
Remiszewska 1 lok.2, tel: (022) 4098840; 
606 712 868, www.witmir.pl, e-mail: han-
dlowy@witmir.pl

Dom Książki - Księgarnia GKT - Warszawa
Ulica: Świętokrzyska 14, Warszawa, tel. 
500 193 239, e-mail: gkt@książnica.pl
 
Księgarnia Akademicka Oficyny Wydawni-
czej Politechniki Warszawskiej Warszawa, 
ul. Noakowskiego 18/20 tel. 22 234-62-33
 
Księgarnia Techniczna (dawniej Studenc-
ka) Warszawa ul. Polna 13, pawilon 40-42 
tel. (22) 628 77 58 e-mail: sklep@ksiegar-
nia-studencka.com.pl

Księgarnia Mercurius Gliwice, ul.Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 14 B - telefon (032) 
750-84-19, info@ksiegarnia.gliwice.pl

Hurtownia Książki Technicznej „EWA” 
Sp.Jawna, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 
96/13 /oficyna - parter/ Telefon / Fax: 32 
281-18-18, biuro@ewa bytom.pl

Mix, Żwirowa 1, Kielce - Pakosz
tel/fax. 41 362 08 13, biuro@mix.kielce.pl

www.elakiery.pl
www.motohelp.pl
www.infohelp.pl
www.tanitom.pl
www.mamwarsztat.pl
www.lakiernik.com.pl
www.motodane.pl
www.izbaksiazki.pl
www.ksiegarnia.warszawa.pl
www.autoinfo.waw.pl
www.ksiegarnia.bytom.pl
www.ksiegarnia.gliwice.pl
www.ksiegarnia-studencka.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

SZPACHLÓWKI Z TROTONU
NOWEJ GENERACJI 

Przemysł

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

Ireneusz Kondracki 
Tel. 602 712 501
i.kondracki@troton.com.pl

Karol Szkutnik
Tel. 668 316 669
k.szkutnik@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

Kraśnik
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

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


