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Nowości4
Europart i Hengst nawiązują bliższą współpracę, Specjalista od olejów

HENGST FILTER. Ponad 55 lat tradycji6
Pasja w tworzeniu, szukanie nowych, lepszych rozwiązań oraz zdobyte przez lata 
doświadczenie wyprowadziły fi rmę HENGST na pozycję lidera w dziedzinie zarządzania 
płynami w silnikach samochodów osobowych i użytkowych.

HENGST dostawcą roku Daimler AG. Ponad pół wieku współpracy7
Podczas gali dostawców Daimler AG, która miała miejsce 27 lutego, fi rma 
Hengst Automotive została uhonorowana przez koncern tytułem „Dostawca 
2013” (Daimler Supplier Award 2013).

Promocja fi ltrów HENGST8

Drodzy Czytelnicy, 
Wraz z nadchodzącą wiosną posypały się u nas promocje. Warto uważnie przeczytać to wydanie Truck Experta, żeby nie przeoczyć 
żadnej okazji. A jest ich sporo, niektóre wyjątkowo ciekawe…
Oprócz promocji przygotowaliśmy interesujące materiały. Kończą się przygotowania do sezonu wyścigowego. Europart kontynuując 
swoje zaangażowanie w ten sport, podpisał nowe porozumienie z francuskim Team14, na mocy którego powstanie zespół Europart 
Racing Team14. Co istotne, ciężarówka biorąca udział w rywalizacji będzie wyposażona w komponenty marki Europart. „Umowa 
z zespołem Team14 pozwala nam wyposażyć team w części marki Europart, które są sprzedawane w całej Europie. Są to m.in. 
klocki i tarcze hamulcowe, turbosprężarki i elementy układu kierowniczego” – podkreśla Pierre Fleck, dyrektor generalny Europart. 
Pilotem ciężarówki ma być Portugalczyk José Rodrigues. Gorąca krew płynąca w żyłach południowca może przynieść fanom tego 
sportu wiele emocji. Dla tych, którzy lubią sport i kochają ciężarówki przygotowaliśmy niespodziankę. Kupując produkty Europart, 
można wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest wyjazd do Mostu na tor Autodrom, podczas trwania Wyścigowych 
Mistrzostw Europy Samochodów Ciężarowych!
W tym wydaniu na naszych łamach gościmy Dariusza Nadolnego, właściciela fi rmy STN, która jest autoryzowanym serwisem 
Iveco, ale nie tyko. Opowiada nam o specyfi ce pracy współczesnego warsztatu i swoich doświadczeniach z częściami zamiennymi. 
„Prowadzenie warsztatu jest dzisiaj bardzo trudne. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością za jakość świadczonych usług i ryzykiem 
popełnienia błędu, generuje również wysokie koszty” – przyznaje Pan Dariusz.
Bardzo cieszą nas nowe produkty, które pojawiły się w naszej ofercie. Rozszerzając swój asortyment, chcemy sprostać najwyższym 
wymaganiom naszych klientów. Już teraz w sieci sprzedaży Europart można kupić sprzęgła marki LuK i fi ltry Hengst. 
Staramy się też być bliżej klientów, dlatego rozszerzamy naszą sieć sprzedaży. Właśnie na mapie Polski pojawił się nowy punkt, tym 
razem w Kaliszu. To już 24 oddział Europart Polska. Ale nie tylko w naszym kraju są zmiany. Powstają nowe oddziały w Europie, 
a nawet na Wschodzie. To świadczy, że produkty Europart docierają do coraz szerszego grona profesjonalistów.

Życzymy miłej lektury.
Redakcja.

FIA European Truck Racing Championship, czyli Wyścigowe Mistrzostwa 
Europy Samochodów Ciężarowych, bo tak brzmi pełna nazwa wydarzenia, 
to impreza motorowa, która przyciąga na europejskie tory wielotysięczne 
grupy fanów, dostarczając im sporej dawki adrenaliny i emocji.

W pełnej gotowości10

Promocja części Europart14
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HD 30 PLUS. Okładziny o zwiększonej wytrzymałości

Gdy samochód porusza się z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem, sprzęgło pojazdu 
użytkowego musi posiadać specjalne właściwości cierne. Poprawne funkcjonowanie sprzęgła 
podczas takiego obciążenia nie może wpływać na skrócenie czasu jego eksploatacji.

16

Wizyta w serwisie jest jak leczenie zęba, nie dość że boli, to jeszcze 
trzeba za to zapłacić – żartuje Dariusz Nadolny, prezes STN.

Zawsze nam dobrze doradzą20

Każdy użytkownik samochodu ciężarowego, prędzej czy później, będzie musiał dokonać 
wymiany jednego lub więcej elementów układu wydechowego w swoim pojeździe. Czym 
więc kierować się przy zakupie?

Rura wydechowa – jak wybrać?22

Kalisz – kolejny punkt na mapie, Marki k. Warszawy – już po remoncie

Nasze oddziały26

Minęło już niespełna 8 lat od momentu pojawienia się wielomarkowego testera 
diagnostycznego Jaltest na polskim rynku.

MODULAR! Nowy rodzaj oprogramowania do testera diagnostycznego28

Firmy zarządzające średnimi i dużymi fl otami pojazdów ciężarowych, w których znajdują 
się pojazdy z systemami SCR (selective catalytic reduction) stają przed koniecznością 
zakupu poważnych ilości płynu AdBlue.

Magazynowanie AdBlue29

Wśród szerokiej oferty stacji do obsługi układów klimatyzacji samochodowej 
na próżno szukać modeli z ręczną obsługą poszczególnych cykli. Obecnie prym wiodą 
stacje automatyczne i półautomatyczne. W pełni zautomatyzowany tryb pracy nie jest 
już niczym szczególnym i potrzeba nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań, 
żeby wyróżnić się na rynku.

Sezon na klimatyzację – otwarty!30

Aby kompresor wyprodukował 1 m3 sprężonego powietrza podniesionego 
do ciśnienia 6 bar, potrzebuje aż 7 m3 powietrza atmosferycznego.

Co w branży piszczy – czyli co nowego w pneumatyce? 31

Rozszerzenie asortymentu sprzęgieł, Europart otwiera biuro w Szanghaju, 
Wsparcie w Niemczech, Nowy oddział w Hiszpanii, Europart umacnia pozycję w Finlandii

Aktualności32

Rozrusznik ma bardzo odpowiedzialne zadanie – uruchamia silnik spalinowy i musi być 
w stu procentach niezawodny nawet w najtrudniejszych warunkach.

100 lat rozruszników Bosch. Łatwy rozruch samochodu34

Promocja układów wydechowych Vanstar24

Oddziały EUROPART Polska S.A.36

Promocja sprzęgieł LuK19
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NAWIĄZUJĄ BLIŻSZĄ WSPÓŁPRACĘ
Europart i Hengst 

Specjalista OD OLEJÓW

Od drugiego kwartału 2014 r. fi ltry fi rmy 
Hengst do samochodów użytkowych znajdą 
się w ofercie Europartu. 

„Hengst Automotive to przedsiębiorstwo z tra-
dycjami. Od dziesięcioleci fi rma znana jest 
z wysokiej jakości oraz innowacyjności w seg-
mencie fi ltrów. Wyróżnia się również wysokimi 
kompetencjami w branży samochodów cięża-
rowych. Jako wiodący producent na europej-
skim rynku części zamiennych, jest dla nas 
idealnym partnerem do rozbudowania naszej 
działalności w zakresie fi ltrów” – mówi Pierre 
Fleck, dyrektor generalny w grupie Europart.

Zawarte obecnie porozumienie w zakresie 
partnerskiej współpracy z fi rmą Hengst to re-
zultat wprowadzonego w 2013 r. w fi rmie Eu-
ropart zarządzania kategoriami produktów, 
które ma umożliwić osiągnięcie stopniowej 
harmonizacji asortymentu oraz ujednolicenie 
oferowanych usług w całej Europie. „W ra-
mach zarządzania kategoriami produktów 
analizujemy, dzięki ścisłej koordynacji działów 
zarządzania produktem, zakupu i dystrybucji, 
poszczególne segmenty produktów, biorąc 
pod uwagę różne kryteria. W ten sposób je-
steśmy w stanie stworzyć zoptymalizowaną, 
zorientowaną na klienta ofertę dostępnych 
produktów oraz dostawców” – zapewnia Ralf 
Maurer, dyrektor handlowy.

Hengst Automotive z siedzibą główną w Mün-
ster jest uznanym dostawcą części na pierw-
szy montaż z zakresu fi ltracji oraz zarządzania 
gospodarką olejowo-smarową w przemyśle sa-
mochodowym oraz silnikowym, a także urzą-
dzeń przemysłowych i użytku prywatnego. 

Stałe postępy w złożoności budowy silnika stawiają coraz bardziej 
rygorystyczne wymagania dotyczące produkcji substancji smarnych. 
Aby zaspokoić najróżniejsze wymagania klientów, Europart oferuje 
szeroką gamę smarów wysokiej wydajności. „To są smary polecane 
przez wiodących producentów OEM” – mówi Natalia Steinborn, szef 
produktu inżynierii chemicznej. 

Biorąc pod uwagę różnorodność zastosowań oraz różną częstotliwo-
ści wymiany oleju, już od dawna jeden olej silnikowy nie jest w stanie 
spełnić wymagań wszystkich typów silników. Europart może dostar-
czyć wysokowydajny olej silnikowy, który wykorzystuje technologię 
syntezy. Przeznaczony jest do wymiany w odstępach maksymalnie 
co 120 tys. km. Olej ten został specjalnie opracowany dla najnow-
szych silników, spełniających najwyższe wymagania normy emisji 
spalin. Może wytrzymać wyjątkowo duże obciążenie zarówno 
w transporcie rzeczy, jak i w transporcie publicznym.

Europart oferuje również olej uniwersalny o niskim współczynniku 
tarcia. Zapewnia on wyjątkową wydajność zimnego rozruchu i chro-
ni silnik. Nadaje się do silników o zapłonie samoczynnym i może być 
stosowany w konwencjonalnych silnikach i wolnossących silnikach 
wysokoprężnych z turbodoładowaniem.

Wiedza zdobyta podczas produkcji oryginalne-
go wyposażenia gwarantuje najwyższą jakość, 
również w ramach oferty części serwisowych. 

„Firmy Europart i Hengst wyróżniają się trwa-
łym wzrostem, mają mocną pozycję na rynku 
międzynarodowym i znają wymogi rynku dzię-
ki wieloletniemu doświadczeniu oraz dobrym 
kontaktom w handlu i w warsztatach – to ideal-
ne warunki owocnej współpracy” – podkreśla 
Jens Röttgering, wspólnik zarządzający fi rmą 
Hengst SE & Co. KG.

Po raz pierwszy w asortymencie Europart po-
jawi się fi ltr wertykalny IAM E510H06 D129 do 
modelu Mercedes-Benz Actros 3 i MP4. Kon-
sekwentny dalszy rozwój produktów z grupy 
Energetic® sprawia, że dzięki zastosowaniu 
nowych ścianek działowych połączonych od-
kształceniowo, osiągnięto doskonałą stabil-
ność oraz odporność na ciśnienie. Za sprawą 
nowego fi ltra fi rma Hengst umacnia jeszcze 
bardziej swoją wiodącą pozycję w branży 
technologicznej.

Od lewej: Jens Röttgering, 
wspólnik zarządzający fi rmą Hengst 
SE & Co. KG i Pierre Fleck, dyrektor 

generalny w grupie Europart podczas 
podpisywanie porozumienia 

o współpracy.
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Koniec z czasochłonną identyfi kacją i mozolnymi poszukiwaniami 
części zamiennych i akcesoriów do wszystkich marek samochodów 
ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów. Dzięki internetowemu 
systemowi EWOS (Europart Workshop Online System) 
użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do informacji na temat 
produktu, jego dostępności, danych technicznych i ceny.

EWOS to nowoczesne narzędzie do obsługi serwisu samochodów 
ciężarowych. Pozwala w komfortowy sposób identyfi kować oraz 
zamawiać części zamienne do wszystkich marek samochodów 
ciężarowych z oferty Europart Polska S.A. z dostawą bezpośrednio 
do fi rmy. Aby móc z niego korzystać, wystarczy skontaktować się 
z lokalnym oddziałem fi rmy i zlecić zarejestrowanie w systemie. 
Po weryfi kacji można korzystać z dobrze skatalogowanej bazy ponad 
120 tysięcy części do ciągników siodłowych, przyczep, naczep oraz 
autobusów. W przypadku problemów dział IT zawsze służy pomocą.
 

  Ponad 120 000 części do ciągników siodłowych, przyczep, 
naczep i autobusów w jednym miejscu

  Możliwość wyszukiwania części zamiennych po numerze OE
  Weryfi kacja dostępności części zamiennych w oddziałach 

Europart Polska S.A.
  Dostawa części bezpośrednio do siedziby klienta.

Oszczędzaj czas!
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CZĘŚCI ZAMIENNE Filtry

Pasja w tworzeniu, szukanie nowych, lepszych rozwiązań oraz 
zdobyte przez lata doświadczenie wyprowadziły fi rmę HENGST 
na pozycję lidera w dziedzinie zarządzania płynami w silni-
kach samochodów osobowych i użytkowych.

Ponad 55 lat tradycji
HENGST FILTER

Historia fi rmy sięga roku 1958, 
kiedy Water Hengst wybudował 
w  Münster, w Niemczech fabrykę 

i  założył fi rmę Ing. Walter Hengst KG (dziś 
HENGST SE & Co. KG). Dzięki wysokiej ja-
kości oferowanych produktów już w 1961 r. 
zostaliśmy dostawcą na pierwszy montaż fi l-
trów oleju do osobowych samochodów Mer-
cedes-Benz. 

Firma HENGST jest znana nie tylko z pro-
dukcji fi ltrów, jako części zamiennych, ale 
również całych modułów fi ltrujących, które 
dostarczane są na pierwszy montaż do 
wszystkich europejskich oraz większości 
azjatyckich marek samochodów. Współpra-
ca z wiodącymi producentami pojazdów na 
świecie, w zakresie projektowania układów 

fi ltracji oleju, paliwa, powietrza oraz wentyla-
cji kabiny pojazdu gwarantuje, że najnowsze 
technologie oferowane dla segmentu OE są 
dostępne także na wolnym rynku części za-
miennych.
HENGST to jeden z nielicznych producen-
tów, którzy są w stanie zaprojektować oraz 
samodzielnie wyprodukować kompletny 
układ fi ltracyjny, począwszy od fazy płynne-
go aluminium uzyskiwanego we własnej od-
lewni aż do gotowego produkt w postaci Mul-
ti-funkcyjnego modułu fi ltracyjnego zawiera-
jącego w sobie dodatkowe funkcje takie jak: 
chłodnice oleju, wymienniki ciepła, pompy 
oraz czujniki temperatury cieczy chłodzącej.

Kompetencje fi rmy HENGST są dostrze-
gane na rynku OE. Nasze wysokiej jakości 

produkty często są nagradzane przez produ-
centów samochodów wieloma prestiżowymi 
nagrodami, między innymi w roku 2006 przy-
znano nam nagrodę Daimler Chrysler Global 
Service & Parts za zaawansowany technolo-
gicznie moduł zarządzania płynami dla sa-
mochodów użytkowych grupy Daimler Truck, 
natomiast w latach 2011, 2012 i 2013 
HENGST został uhonorowany nagrodą „Naj-
lepszy dostawca” przez General Motors.
Gama produktów HENGST dostępnych na 
rynku części zamiennych obejmuje wszyst-
kie rodzaje fi ltrów paliwa, oleju, powietrza 
oraz ofertę fi ltrów kabinowych. Asortyment 
fi ltrów składający się z ponad 2 tysięcy refe-
rencji zapewnia 95% pokrycie europejskiego 
parku samochodowego. Corocznie blisko 
100 nowych referencji fi ltrów jest wprowa-
dzanych do oferty, dzięki czemu HENGST 
staje się jedną z najbardziej konkurencyj-
nych ofert na rynku.

W chwili obecnej HENGST stał się fi rmą 
o zasięgu globalnym. Zatrudniamy 3000 pra-
cowników, posiadamy własne fabryki nie tyl-
ko w Niemczech (Münster, Nordwalde, Ber-
lin), ale również w Północnej Ameryce (De-
troit), Brazylii (Sao Paulo) i Chinach (Kun-
shan – fabryka dostarczająca fi ltry na pierw-
szy montaż samochodów VW produkowa-
nych w tej części świata). 
Wszystkie produkty HENGST spełniają naj-
wyższe standardy jakościowe i produkowane 
są zgodnie ze specyfi kacjami produktów prze-
znaczonych na pierwszy montaż (OE).
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Podczas gali dostawców Daimler AG, która miała miejsce 27 lutego, fi rma 
Hengst Automotive została uhonorowana przez koncern tytułem „Dostawca 
roku 2013” (Daimler Supplier Award 2013).

CZĘŚCI ZAMIENNE  Filtry

HENGST dostawcą roku Daimler AG 

PONAD PÓŁ WIEKU WSPÓŁPRACY

W roku 1961 HENGST po raz pierwszy został 
dostawcą fi ltrów bezpośrednio na linię pro-
dukcyjną do silników Mercedes-Benz. Od 

tego czasu minęło już ponad 50 lat, które zaowocowały 
zacieśnieniem i poszerzeniem współpracy między obie-
ma fi rmami. HENGST to nie tylko fi ltry, ale całe moduły 
fi ltrujące dostarczane do silników samochodów osobo-
wych i ciężarowych.

Razem z Daimler AG fi rma HENGST jest pionierem 
przy projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań mo-
dułowych w nowych silnikach spalinowych. Najważniej-
szym kierunkiem wspólnego działania obu fi rm jest pra-
ca nad przygotowaniem jednostek spełniających coraz 
to ostrzejsze wymagania dotyczące emisji CO2. Właści-
we chłodzenie silnika oraz odpowiednia fi ltracja płynów 
ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Aby spełnić 
te oczekiwania, fi rma HENGST musi wykazać się inno-
wacyjnością, wydajnością, a także oferować produkty 
przyjazne dla naszego środowiska naturalnego.

Podcz
Hengs
roku 2

Rozwiązania proponowane przez fi rmę 
HENGST można spotkać niemal w każdym pojeź-
dzie Daimler AG. Przykładem zastosowania w sa-
mochodach ciężarowych i autobusach jest nowo-
czesny moduł fi ltrujący wykorzystany w najnow-
szych silnikach HDEP (Heavy Duty Engine Plat-
form), z kolei w samochodach osobowych 
HENGST to systemy fi ltracji we wszystkich mode-
lach AMG. 
Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, ciągły 
rozwój, elastyczność oraz kompetencje, jakimi 
charakteryzuje się fi rma HENGST, pomogły 
w zbudowaniu bardzo ścisłej współpracy między 
obiema fi rmami. „Jesteśmy dumni z tego wyróż-
nienia, cieszymy się, że jesteśmy strategicznym 
partnerem Daimler AG i mamy nadzieję, że na-
sza współpraca nadal będzie się rozwijała” – po-
wiedział Jens Röttgering, prezes fi rmy Hengst 
Automotive, odbierając statuetkę Daimler Sup-
plier Award 2013.



Podane ceny są cenami netto.
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CZĘŚCI ZAMIENNE Filtry

WKŁAD FILTRA 
POWIETRZA MAN TGA/
S/X

Nr EP: 9750103595
Nr OE: 81.08405.0021
Nr producenta: E428L01

Cena: 135,00 zł

FILTR PALIWA VOLVO 
FH/FL/FM, RVI 
MAGNUM/PREMIUM

Nr EP: 9750104333
Nr OE: 20976003, 
 74 20 541 381
Nr producenta: H200WDK

Cena: 63,00 zł

FILT
FH/
MA

Nr E
Nr O
 
Nr p

Cen

FILTR OLEJU SCANIA 
SERIA 4

Nr EP: 9750104331
Nr OE: 117285
Nr producenta: H200W20

Cena: 43,00 zł

FI
S

Nr
Nr
Nr

C

WKŁAD FILTRA PALIWA 
MAN TGA/L/M/S/X

Nr EP: 2300008093
Nr OE: 51.12503.0063
Nr producenta: E422KPD98

Cena: 57,00 zł

W
M

N
N
N

C

FILTR PALIWA 
MERCEDES, MAN, IVECO

Nr EP: 3565420095
Nr OE: 51.12503.0030 
 001 835 44 47
Nr producenta: H70WDK14

Cena: 27,00 zł

F
M

Nr
Nr
 
Nr

C

FILTR OLEJU VOLVO FH/
FL/FM, RVI MAGNUM/
PREMIUM

Nr EP: 9750104332
Nr OE: 4787362
 50 01 846 641
Nr producenta: H200W40

Cena: 53,00 zł

F
F
P

N
N
 
N

C

WKŁAD FILTRA PALIWA 
MERCEDES ACTROS 
MP1/2/3

Nr EP: 3359000557
Nr OE: 541 092 09 05
Nr producenta: E500KP02D36

Cena: 37,00 zł

WK
ME
MP

Nr E
Nr O
Nr p

Ce



Zakkupp doowolnyych fifi lttrów HHengstt 
za kwotę 500 zł netto – termos lub zegar ścienny 

gratis

Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Promocja
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GOTOWOŚCI
W pełnej 

FIA European Truck Racing Championship, czyli Wyścigowe Mistrzostwa 
Europy Samochodów Ciężarowych, bo tak brzmi pełna nazwa wydarzenia, 
to impreza motorowa, która przyciąga na europejskie tory wielotysięczne 
grupy fanów, dostarczając im sporej dawki adrenaliny i emocji.
Tekst: Katarzyna Biskupska Zdjęcia: K. Biskupska, Europart, Andre & Wolfgang Bartscher, Ines Correia

Już od dwóch lat, dzięki łącznej 
oglądalności na poziomie ponad 
500 tys. widzów rocznie, impreza 

ta plasuje się na drugim miejscu – zaraz 
po Formule 1 – pod względem frekwen-
cji wśród wydarzeń motorowych organi-
zowanych przez FIA. Sukces zapewnia 
jej nie tylko oglądalność i zainteresowa-
nie fanów, ale również ogromne wspar-
cie techniczne producentów kompo-
nentów motoryzacyjnych. Wykorzystują 
oni te ścigające się pojazdy o potężnych 
mocach silników i momentach obroto-
wych, jako doskonałe pole testowe dla 
rozwoju swoich produktów, np. klocków 
hamulcowych.

EDYCJA 2014

Nowy sezon rozpocznie się już niedługo, 
3  maja na tureckim torze Istanbul Park 
w Stambule. Podczas pierwszej rundy sezo-
nu – najbardziej wyczekiwanej – okaże się 
jak inżynierowie i mechanicy teamów wyko-
rzystali przerwę zimową, aby przygotować 
pojazdy wyścigowe. Wyścigi odbędą się 
w sumie na 10 europejskich torach, w 8 róż-
nych państwach. Po Stambule będą to kolej-
no tor w  słonecznym włoskim Misano 
(24-25.05), hiszpańskim mieście Navarra 
(07-08.06) oraz francuskim Nogaro 
(21-22.06). Następnie na początku lipca wy-
ścigi rozegrane zostaną na austriackim torze 

Red Bull Ring (04-06.07), a  dwa tygodnie 
później – na legendarnym torze Nürburgring 
w Niemczech (18-20.07). Po półtoramiesięcz-
nej przerwie wakacyjnej, pod koniec sierpnia 
odbędzie się runda w czeskiej miejscowości 
Most (30-31.08), a następnie na belgijskim, 
uważanym za technicznie trudny, torze w Zol-
der (20-21.09). Na początku października kie-
rowcy spotkają się na przedostatniej elimina-
cji ponownie w Hiszpanii, tym razem na torze 
w miejscowości Jarama (04-05.10). Ostatnia, 
fi nałowa runda wyścigów, podczas której wy-
łoniony zostanie Mistrz Europy, odbędzie się 
na kultowym – znanym głównie z odbywają-
cych się na nim 24-godzinych wyścigów 
samochodowych – torze Bugatti we 
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Weekend wyścigowy, to szereg atrakcji 
i dobra zabawa. Nie zmienia to faktu, że 
na torach podczas rozgrywanych elimi-
nacji obowiązują określone zasady, re-
gulowane przepisami FIA.
Wyścigi rozgrywane są w weekendy. Każ-
dego dnia przeprowadzane są dwa wyścigi 
po 45 km każdy –  około 8-12 okrążeń, w za-
leżności od długości toru. Czyli w ciągu 
weekendu kierowcy mają okazję zdobyć 
cenne punkty w 4 wyścigach.
Sobota zaczyna się od dwóch sesji trenin-
gowych. Następnie kierowcy walczą o naj-
lepszy czas w pierwszej sesji kwalifi kacyj-
nej (Q1), która wyłania 10 najszybszych 
z nich. Ci z kolei w kolejnej fazie kwalifi kacji, 
zwanej „Super Pole” walczą o kolejność na 
linii startowej do pierwszego wyścigu. Kolej-
ność na starcie do drugiego wyścigu ustala-
na jest na podstawie wyników z wyścigu 
pierwszego, czyli ośmiu najlepszych kie-
rowców startuje w odwrotnej kolejności: 
ósmy zawodnik startuje jako pierwszy, siód-
my jako drugi itd. W niedzielę zasady po-
wtarzają się. Punkty zdobywa dziesięciu 
najlepszych kierowców każdego z czterech 
wyścigów. Wyniki sumowane są w ciągu se-
zonu do klasyfi kacji indywidualnej i najlep-
szy kierowca otrzymuje tytuł Mistrza Euro-
py. Do klasyfi kacji zespołowej liczą się 
wszystkie punkty zdobyte przez dwóch kie-
rowców danej ekipy. 

Zasady FIA 

Pojazdy ścigające się w europejskich wyścigach 
ciężarówek ważą prawie 5,5 t, a ich prędkość ze względów 

bezpieczeństwa ograniczona została do 160 km/h. 
Wyścigówka Renault Premium Racing ze stajni Europart 

Racing Team14 rozpędza się z prędkości 60 km/h do 
160 km/h w niespełna 7 sekund.

Rene Reinert (Reinert Racing Team), 43-letni niemiecki przedsiębiorca transportowy i właściciel dużej fi rmy Reinert Transport, który w wy-
ścigach ciężarówek startuje już trzeci sezon. Jako „uczeń” mistrza Europy, Jochena Hahna, może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. 
Swój debiutancki sezon w 2012 roku ukończył na 12. miejscu, a rok temu uplasował się już w pierwszej dziesiątce, na 9. pozycji. W tegorocz-
nym sezonie pojedzie za kierownicą MAN-a, przygotowanego przez zespół Hahn Racing i wyposażonego w części Europart.

José Rodrigues (Europart Racing Team14), 38-letni zawodnik, który ściga się ciężarówkami od 1999 r., głównie w eliminacjach rozgrywa-
nych w Hiszpanii i Portugalii. W obecnym sezonie wystartuje pojazdem Renault Premium Racing, napędzanym przez podrasowany silnik 
Renault DXi13 Racing o pojemności 12,8 l, wyprodukowany przez Renault Trucks specjalnie z myślą o wyścigach. Silnik rozwija maksymal-
ną moc 1160 KM przy momencie obrotowym 5600 Nm (maks. prędkość obrotowa wynosi 2600 obr/min.). Podczas testów na portugalskim 
torze Braga, pojazd był pomalowany na neutralny, biały kolor. Nowe malowanie zaprezentujemy w kolejnym numerze Truck Expert.



W tym roku Europart kontynuuje udział w europejskiej 
edycji wyścigów ciężarówek. Utworzył nawet własny 
zespół wyścigowy. Wydaje się to idealną strategią nie 
tylko marketingową, ale przede wszystkim – rozwoju 
produktów.

Wyścigowe Mistrzostwa Europy Samocho-
dów Ciężarowych, które odbędą się w 8 róż-
nych krajach europejskich są idealną okazją 
do dotarcia do naszych klientów w całej Eu-
ropie. W dodatku oba wspierane przez nas 
zespoły reprezentują kraje, a tym samym 
rynki sprzedaży i klientów w krajach, w któ-
rych Europart jest aktywny. Umowa z zespo-
łem Team14 pozwala nam wyposażyć team 
w części marki Europart, które są sprzeda-
wane w całej Europie. Są to m.in. klocki i tar-
cze hamulcowe, turbosprężarki i elementy 
układu kierowniczego. Dostarczamy również 
produkty eksploatowane w pojazdach będą-
cych zapleczem technicznym zespołu, czyli 
w zestawach spełniających funkcje „domu na 
kółkach”, serwisu i magazynu z częściami 
zamiennymi. Wyposażamy je m.in. w akumu-
latory i chemię motoryzacyjną. Informacje 
zwrotne o eksploatacji tych produktów to dla 
nas cenne źródło danych o wytrzymałości, 
mające wpływ na późniejszy rozwój tych 
części. Dodatkowo zaangażowanie obu ze-
społów w rozwój użytkowanych pojazdów 
wyścigowych i nowej technologii, idealnie 
pasuje do wizerunku marki Europart i na-
szych pracowników. 

Pierre Fleck, dyrektor 
generalny Europart

„Ciężarówki to 
nasza pasja

i cieszymy się, że możemy ją 
już drugi rok dzielić z naszymi 

partnerami biznesowymi 
i klientami, trochę mniej 

formalnie, poza miejscem 
pracy, na torze wyścigowym”

W SWOIM GRONIE

Na zdjęciu (od lewej): Dominique Kolow, menedżer zespołu Team14, i Pierre Fleck, dyrektor generalny Europart.
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francuskim LeMans (11-12.10). Warto wspo-
mnieć, że będzie to jubileuszowa impreza 
wyścigów ciężarówek, która na tym torze od-
będzie się już po raz 30.! Ta ogromnie popu-
larna impreza motorowa ma swoją długą tra-
dycję w Europie.

WIĘCEJ NIŻ CZĘŚCI

Firma Europart już drugi sezon z rzędu bę-
dzie sponsorowała dwa niezależne zespoły 
wyścigowe, francuski Team14 (Renault 
Trucks) oraz niemiecki zespół Reinert Ra-
cing Team (MAN). Dzięki udziałowi w elimi-
nacjach, obecna będzie podczas 10 wyści-
gów w europejskich krajach, w których ma 
swoje oddziały i  naturalnie klientów. Oba 
wspierane przez producenta zespoły osią-
gnęły bardzo dobre wyniki wśród mniejszych 
teamów w  ubiegłym sezonie. Team14 zajął 
11. miejsce w końcowym rankingu, a nie-
miecki kierowca Rene Reinert uplasował się 
w pierwszej dziesiątce – w klasyfi kacji gene-
ralnej był 9.
Sponsoring to oczywiście wsparcie technicz-
ne i produktowe dla ścigających się zespo-
łów. Wykorzystanie torów wyścigowych, jako 
idealnego pola do testów jakości i niezawod-
ności części i materiałów marki Europart, 
eksploatowanych w ścigających się pojaz-
dach, idealnie odzwierciedla hasło przewod-
nie fi rmy „More than parts”.
W dodatku, w tym roku efektem zaciśnięcia 
współpracy i tym samym wzmocnienia obec-
ności fi rmy Europart podczas wyścigów, jest 
nowe porozumienie z francuską ekipą 
Team14 i  utworzenie zespołu Europart Ra-
cing Team14.
Po tym jak z europejskich eliminacji swe ofi -
cjalne wsparcie techniczne wycofał francuski 
producent Renault Trucks, pojazdy wyścigo-
we Renault Premium Racing, należące do 
czołowego zespołu MKR Technology, zosta-
ły sprzedane lub wypożyczone innym zespo-
łom. Jeden z nich – już w barwach zespołu 
Europart Racing Team14 – będzie wyposa-
żony w  komponenty marki Europart, a za 
jego kierownicą zasiądzie portugalski za-
wodnik, José Rodrigues. Zespół Europart 
Racing Team14 przeprowadził już szereg te-
stów, m.in. na portugalskim torze Braga. 
Wszystko jest gotowe do wielkiego ścigania.

WIELKIE ODLICZANIE

Niemal każdy zespół wyścigowy przeszedł 
w  tym roku mniejsze lub większe przeobra-
żenie. Nastąpiło wiele „przetasowań” perso-
nalnych, zostały utworzone nowe teamy. Za-
powiada się zatem bardzo ciekawa rywaliza-
cja. Już dziś zapraszamy na kolejne relacje. 
W następnym numerze przedstawimy wyniki 
pierwszych trzech wyścigów oraz rozmowy 
z  kierowcami zespołów Europart Racing 
Team14 oraz Reinert Racing Team.



Liczba miejsc ograniczona. 
 Warunkiem odbioru nagrody jest brak zaległości 

płatniczych wobec Europart Polska S.A.

KUPUJ PRODUKTY KUPUJ PRODUKTY 
EUROPART PREMIUM BRANDEUROPART PREMIUM BRAND

Szczegóły promocji dostępne na stronie www.europart.pl 
oraz we wszystkich oddziałach Europart Polska S.A.

Chcesz obejrzeć zmagania najszybszych ciężarówek na świecie 
i poczuć z bliska atmosferę wyścigów?

Zapraszamy do udziału w promocji, w której główną nagrodą 
jest wyjazd w dniach 30-31 sierpnia 2014 r. na tor Autodrom w Moście.

Szczegóły promocji d
raz we wszystkich o

pj st wyjazd

S
or

j yj
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TARCZA H-CA 432X45 
MAN TGA,TGX,TGM, 
TGS

Nr EP: 2072432005
Nr OE: 81.50803.0041

Cena: 270,00 zł

TARCZ
MAN TG
TGS

Nr EP: 
Nr OE: 

Cena: 2

TARCZA H-CA 430X45 
MERCEDES ACTROS, 
ATEGO, AXOR

Nr EP: 3403460000
Nr OE: 942 421 21 12

Cena: 205,00 zł

ŚRODEK DO 
CZYSZCZENIA 
HAMULCÓW 500ML EP

Nr EP: 9230000140

Cena: 7,50 zł

PASTA MIEDZIANA 
W SPRAYU 400ML EP

Nr EP: 9230000215

Cena: 15,50 zł

ŚRODEK DO 
USUWANIA RDZY 
400ML EP

Nr EP: 9230000125

Cena: 12,00 zł

ŚRODEK DO OCHRONY 
STYKÓW ELEKTRYCZNYCH 
400ML EP

Nr EP: 9799000014

Cena: 13,50 zł

ŚRODEK PENETRUJĄCO-
SMARUJĄCY MULTI-7 
400ML EP

Nr EP: 9230000110

Cena: 13,00 zł

ŚRODEK PE
SMARUJĄC
400ML EP

Nr EP: 

Ceena: 13,00 



Podane ceny są cenami netto.
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TARCZA H-CA 430X45 SAF 
SKRB 9022 

Nr EP: 2051000501

Nr OE: 4.079.0005.02

Cena: 220,00 zł

TARCZA H-CA 430X45 
SCANIA SERIA 4 

Nr EP: 2090430001

Nr OE: 1402272

Cena: 200,00 zł

TARC
SCAN

Nr EP: 

Nr OE: 

Cena

AMORTYZATOR NACZEPY 
BPW, SAF, GIGANT 

Nr EP: 6123722830

Nr OE: 02.3722.83.00

Cena: 140,00 zł

AMORTYZATOR NACZEPY 
SAF INTRADISC PLUS II 

Nr EP: 9200007001

Nr OE: 2.376.0070.01

Cena: 180,00 zł

N

Nr O

AMORTYZATOR NACZEPY 
SCHMITZ 

Nr EP: 9588912755

Nr OE: 016508

Cena: 145,00 zł

TARCZA H-CA 430X45 MAN 
TGA, TGS, F2000 

Nr EP: 2072432004

Nr OE: 81.50803.0040

Cena: 220,00 zł

TARCZA
TGA, TG

Nr EP: 

Nr OE: 

CCena: 22

AMORTYZATOR SCANIA 
SERIA 4 

Nr EP: 9200001020

Nr OE: 1370267

Cena: 160,00 zł
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Wymagania wobec układów 
sprzęgła dla pojazdów użytkowych 
są szczególnie wysokie. Sprzęgło 

zastosowane w pojazdach przeznaczonych 
do transportu towarów musi wytrzymać prze-
bieg sięgający nieraz 600 000 km i ponad mi-
lion kilometrów w spedycji na długich dystan-
sach. Niezliczona liczba manewrów pojaz-
dów na placach budów również wpływa na 
wysokie zapotrzebowanie na dużą odpor-
ność sprzęgła na zużycie. Wychodząc na 
przeciw tym oczekiwaniom, Schaeffl er Auto-
motive Aftermarket prowadzi prace nad roz-
wojem okładzin tarcz samochodów ciężaro-
wych i wprowadza na rynek rewolucyjne roz-
wiązanie – nowe okładziny HD 30 PLUS, któ-
re dzięki zastosowaniu wielowarstwowej 
technologii są do 30% bardziej wytrzymałe.

Gdy samochód porusza się z maksymalnym dopuszczalnym 
obciążeniem, sprzęgło pojazdu użytkowego musi posiadać 
specjalne właściwości cierne. Poprawne funkcjonowanie 
sprzęgła podczas takiego obciążenia nie może wpływać na 
skrócenie czasu jego eksploatacji.

Okładziny o zwiększonej 
wytrzymałości

HD 30 PLUS

TECHNIKA I EKOLOGIA

Specjalne okładziny cierne, które są używa-
ne na tarczach sprzęgłowych, muszą speł-
niać nie tylko wysokie wymagania technicz-
ne (jak np. odporność na zużycie czy stały 
współczynnik tarcia wraz z płynnym przenie-
sieniem momentu obrotowego), lecz również 
odpowiadać obecnym, wysokim standardom 
w dziedzinie ochrony środowiska. Każda tar-
cza sprzęgła LuK posiada system odpornych 
okładzin zoptymalizowanych pod kątem kon-
kretnych modeli samochodów. W niektórych 
z  nich z wyższymi wymaganiami układu 
przeniesienia napędu używana jest specjal-
na wersja tarczy z pofałdowanymi podwójny-
mi sprężynami segmentowymi. Dłuższy 
okres eksploatacji tarczy uzyskano dzięki 

równej powierzchni stycznej obniżającej 
temperaturę i  minimalizującej uszkodzenia 
powierzchni ciernej. Zapewnia ją specjalna 
konstrukcja sprężyn segmentowych, na któ-
rych znajduje się okładzina.
Kompromisem pomiędzy wieloma, często 
sprzecznymi ze sobą wymaganiami wobec 
okładzin tarcz sprzęgła, takimi jak: komfort, 
współczynnik tarcia, wytrzymałość, koszty 
ponoszone podczas masowej produkcji, są 
wyplatane okładziny cierne. Tworzone są 
one przez warstwy o określonych właściwo-
ściach. Warstwa spodnia okładziny służy 
jako podstawa dla integralności konstrukcji 
i zapewnia jej wytrzymałość. Warstwa cierna 
natomiast jest tribologicznie zoptymalizowa-
na pod względem współczynnika tarcia 
i efektywności. Wytrzymałość oraz efektyw-
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ność okładzin tego typu zależy naturalnie 
w głównej mierze od rodzaju zastosowanych 
włókien. Dolna i wierzchnia warstwa znacz-
nie różnią się pod względem zastosowanych 
włókien i ich struktury, jednak substancja 
wiążąca i wypełniacze pozostają te same. 
Przykładem tej wielowarstwowej technologii 
jest materiał cierny opracowany przez kon-
struktorów fi rmy LuK, który przy świetnych 
właściwościach ciernych zachowuje wysoką 
wytrzymałość nawet poddany stałemu dzia-
łaniu wysokich temperatur.
Właściwości okładzin mają szczególne zna-
czenie w pojazdach o dużej mocy, a w szcze-
gólności w segmencie ciężkich samochodów 
użytkowych.

machowego w związku z kosztami 
lub jego gabarytami uniemożliwiają-
cymi montaż. 
W celu sprostania dzisiejszym tren-
dom związanym ze zmniejszaniem 
masy w układzie przeniesienia na-
pędu, zmniejszaniu emisji spalin 
oraz optymalizacji spalania, wyma-
gane są rozwinięte systemy sprę-
żyn (tłumików) ze zintegrowa-
nymi elementami kontroli tar-
cia. Konieczne jest zatem 
ustalenie indywidualnej 
charakterystyki tłumików 
drgań skrętnych dla 
każdego stanu opera-
cyjnego i obciążenia 
poprzez określoną 
sztywność spręży-
ny i tłumienie po-
przez tarcie (hi-
stereza). Charak-
terystyka krzywej 
tłumika drgań 
może być dopa-
sowana do indy-
widualnych wy-
magań konstruk-
cji, począwszy 
od wielostopnio-
wych modeli 
z optymalnym do-
pasowaniem cha-
rakterystyki i  eko-
nomicznych rozwią-
zań ze wstępnym tłu-
mikiem drgań na bie-
gu jałowym do aplikacji 
z  jednostopniową cha-
rakterystyką tłumienia 
drgań. 
LuK może zaoferować szeroki 
zakres technologii materiałów 
ciernych. Od powszechnie uży-
wanych ekonomicznych rozwiązań 
po skomplikowane innowacyjne 
materiały specjalnego zastosowa-
nia. Rozwój sprzęgieł i  okładzin 
ciernych stał się coraz bardziej po-
wiązany. Przy interdyscyplinarnej 
współpracy chemików i  inżynierów 
mechaniki powstają nowe rozwią-
zania z  dużym potencjałem użycia 
w masowej produkcji.

TARCIE POD KONTROLĄ

Kolejną ważną funkcją sprzęgła jest tłumie-
nie drgań skrętnych przenoszonych z silnika 
i  ochrona skrzyni biegów. Tłumiki drgań 
skrętnych umieszczonych na tarczy sprzęgła 
zmniejszają poziom wibracji generowanych 
przez nierównomierność obrotów wału kor-
bowego i redukują lub nawet eliminują towa-
rzyszący wibracjom efekt grzechotania 
w  skrzyni biegów. Tłumiki drgań tarczy 
sprzęgła są indywidualnie dostosowane 
w  szczególności do prędkości obrotowych 
wału. Kluczowym aspektem rozwoju sprzę-
gieł suchych w samochodach użytkowych 
jest również zmniejszenie gabarytów podze-
społów w związku ze stale ubywającym miej-
scem dostępnym do montażu. 
Tłumiki drgań skrętnych w tarczach sprzę-
głowych używane są do rozpraszania cy-
klicznych nieregularności generowanych 
przez silniki korbowo-tłokowe, które powodu-
ją drgania rezonansowe w skrzyni biegów 
i prowadzą do uszkodzeń i powstawania nie-
pożądanych dźwięków. Tarcza sprzęgła 
z  tłumikiem drgań skrętnych jest idealnym 
rozwiązaniem w systemach, w których nie-
możliwe jest użycie dwumasowego koła za-



KIERUNEK 
NA CZYSTE 
POWIETRZE

NOXy™ wpływa na redukcję szkodliwych tlenków azotu do nietoksycznego azotu i pary wodnej, co z kolei pozwala na spełnienie coraz 

bardziej restrykcyjnych norm w zakresie emisji spalin w silnikach , szczególnie istotnych w odniesieniu do pojazdów ciężarowych.

Technologia oczyszczania spalin SCR, wykorzystująca NOXy™, redukuje emisję szkodliwych gazów spalinowych, odpowiedzial-

nych za efekt cieplarniany oraz występowanie kwaśnych dreszczów. Można więc stwierdzić, że jest to produkt przyjazny dla 

środowiska. Ponadto NOXy™ jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny i bezpieczny dla otoczenia.

Obok ochrony środowiska, istnieje wiele innych wymiernych dla kierowców korzyści ze stosowania NOXy™. Są to m.in.:

ochrona środowiska naturalnego poprzez spełnienie wymogów obowiązujących normy regulujących limity emisji szkodli-

wych substancji,

 

 

za przejechany km są niższe),

NOXy™ pakowany jest w:

Należy pamiętać, że aby zachować wysoką jakość roztwór musi być  

odpowiednio przewożony i przechowywany. Osprzęt wykorzystywany  

do transportu NOXy™ powinien być wykonany z wysokostopowych stali 

austenicznych, a także różnych tworzyw sztucznych. Głównym czynnikiem 

wpływającym na okres trwałości produktu jest jednak temperatura  

otoczenia - zalecany zakres temperatur do przechowywania NOXy™  

NOWE OBLICZE AdBlue®

NOXy™ to nowa marka Grupy Azoty dla wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5% 

otrzymywanego z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych)  

i wody zdemineralizowanej powszechnie znanego pod nazwą AdBlue®

Stała temperatura otoczenia 

przechowywania °C

Minimalny okres trwałości 

w miesiącach.

Produkt jest dostępny 

w ofercie sieci sprzedaży EUROPART Polska S.A.

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia NOXy™ – nowej marki Grupy Azoty.

www.noxy.eu

a Minimalny okres trwałości

w miesiącach.
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Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Jeżeli kupisz 
dowolne sprzęgło marki LUK, 

kombinezon LUK otrzymasz

gratis!gratis!
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MÓJ WARSZTAT STN

Zawsze
nam dobrze doradzą
Wizyta w serwisie jest jak leczenie zęba, nie dość że boli, to jeszcze 
trzeba za to zapłacić – żartuje Dariusz Nadolny, prezes STN.

W Błoniu niedaleko Warszawy, 
przy trasie prowadzącej do Pozna-
nia znajduje się fi rma STN – serwis, 

który świadczy kompleksowe usługi w zakre-
sie napraw pojazdów i nie tylko. Firma STN 
powstała w 1993 r. Na początku zajmowała 
się sprzedażą i naprawą opon ciężarowych 
i  rolniczych. Jej głównym zadaniem była ob-
sługa klientów lokalnych, na Mazowszu. 
W 1997 roku fi rma się rozrosła, stając się au-
toryzowanym serwisem Renault Trucks. „Na-
sza współpraca bardzo dobrze się układała. 
Trwała 14 lat. W tym czasie sprzedaliśmy na-
prawdę dużo ciężarówek, zapewniając im jed-
nocześnie serwis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny” – wspomina Dariusz Nadolny. Gdy wyga-
sła umowa z francuskim producentem, STN 
rozpoczął współpracę z Iveco, która trwa do 
dzisiaj. „Autoryzacja niesie za sobą dość wy-
sokie koszty utrzymania standardów, trzeba 
zainwestować w odpowiednie oprogramowa-
nie do nowych samochodów itp. A to nie są 
tanie rzeczy. Dlatego rozszerzyliśmy naszą 
ofertę o dodatkowe usługi: naprawiamy na-
czepy, skrzynie biegów, mosty, silniki, nieza-
leżne ogrzewania i klimatyzacje, ale również 
urządzenia OBU fi rmy Tool Collect do poboru 
opłat na autostradach niemieckich. W zasa-
dzie nie jesteśmy ograniczeni do naprawy tyl-
ko jednej marki samochodów. Praktycznie 
każdy pojazd, który do nas przyjedzie zosta-
nie obsłużony. Wymusił to kryzys. Żeby się 
utrzymać na rynku, musieliśmy rozszerzyć 
naszą ofertę” – dodaje Dariusz Nadolny.
Pan Dariusz prowadzi fi rmę wspólnie z bra-
tem Sławomirem. Jak sam twierdzi, w trans-
porcie drogowym jest w od urodzenia. Kiedyś 
pracował jako kierowca w Pekaesie, później 
założył własną fi rmę transportową, spedycję 
i warsztat oponiarski. „W pewnym momencie 
byłem sam i musiałem wybrać, żeby robić jed-
no a dobrze” – przyznaje.

GRUNT TO ZAUFANIE

Warsztat w Błoniu to nie tylko nowoczesny 
sprzęt, ale również profesjonalna obsługa. 
W sumie zatrudnionych jest tam 18 mechani-
ków, pracujących na dwie zmiany. Większość 
z nich jest z fi rmą od początku, czyli 17 lat. 
„Myślę, że naszą najmocniejszą stroną jest 
doświadczony zespół mechaników, którzy po-
trafi ą diagnozować. Problem polega na tym, 
że dzisiaj ludzie czasami za bardzo ufają kom-
puterom, które są w serwisach. Często me-
chanicy tylko kasują błędy, a nie wnikają 

w przyczyny ich powstania. A te błędy za jakiś 
czas znów się powtarzają. Właśnie tu najważ-
niejsze jest doświadczenie. Komputer oducza 
ludzi myślenia, a dobry mechanik musi myśleć 
i umieć zdiagnozować problem” – podkreśla 
Dariusz Nadolny. Mechanicy zatrudnieni 
w STN swoje doświadczenie uzupełniają wie-
dzą zdobywaną podczas ciągłych szkoleń.
„Staramy się utrzymać na rynku, ale nie jest to 
łatwe. Nie możemy więcej zarabiać, skoro 
przewoźnicy mają niskie stawki za frachty, 
a  jednocześnie wysokie koszty utrzymania. 
Klienci decydują się na naprawę samochodu 
po tym, jak zaspokoją już inne, bardziej palące 
potrzeby. Ciężka sytuacja na rynku przewozo-
wym powoduje, że samochody nie są obsługi-
wane prawidłowo” – zauważa Dariusz Nadol-
ny. – Dlatego tak dobrze rozwija się aftermar-
ket, który niejako wykorzystuje sytuację, pro-
ponując niskie ceny zamienników. Są różne 
ceny zamienników i różnej jakości zamienniki. 

Nie zawsze najlepsze. Niektóre są nie do za-
akceptowania, ale niektóre są naprawdę przy-
zwoite. Dlatego istotne jest, żeby klienci potra-
fi li zaufać serwisom i zdali się na ich wiedzę 
i doświadczenie. Mechanicy najlepiej wiedzą, 
które zamienniki są dobrej jakości, gwarantują 
godziwy przebieg i bezpieczeństwo. Dodatko-
wym problemem w przypadku zamienników 
jest trudna do wyegzekwowania gwarancja. 
Często fi rmy nie wywiązują się z tych zobowią-
zań. Oczywiście nie wszystkie. Na przykład 
części zamienne oferowane przez Europart są 
bardzo dobre i nigdy nie mieliśmy z nimi tego 
typu problemów”.
Serwis pełni dyżury 24 godziny na dobę. Do 
dyspozycji ma dwa mobilne warsztaty, które 
wyjeżdżają do awarii na drodze. Jeden po-
jazd dodatkowo jest dostosowany do obsługi 
ogumienia. Mechanicy jeżdżą nim do klien-
tów, gdy trzeba skontrolować stan opon lub 
je wymienić. STN współpracuje z Good-
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yearem, Michelinnem, Bridgestone i Hanko-
okiem. „W  branży oponiarskiej jesteśmy od 
20 lat. W  zasadzie od początku pracowali-
śmy z największymi graczami na rynku” 
– podkreśla Dariusz Nadolny. Firma nie tylko 
serwisuje opony, ale również świadczy usłu-
gi bieżnikowania i skupuje karkasy.

TRUDNY BIZNES

Na 4 tys. m2 pracuje w sumie 35 osób. Duży 
parking o powierzchni 25 tys. m2 jest strzeżony 
i  monitorowany, dzięki temu klienci czują się 
bezpiecznie. Serwis dysponuje 9 przejazdowy-
mi stanowiskami naprawczymi. Na miejscu jest 
rolkowe stanowisko do badania hamulców fi rmy 
MAHA. Można zbadać opory toczenia, spraw-

dzić zbieżność kół itp. Do diagnostyki służy kli-
ka komputerów serwisowych. Serwis przepro-
wadza również naprawy powypadkowe. 
„Prowadzenie warsztatu jest dzisiaj bardzo 
trudne. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością 
za jakość świadczonych usług i ryzykiem po-
pełnienia błędu, generuje również wysokie 
koszty, ponieważ zawsze czegoś brakuje: sa-
mochody się zmieniają, do ich naprawy po-
trzebne są drogie narzędzia specjalistyczne, 
które w praktyce mogą być użyte raz na kilka 
lat. Mam ciągle wrażenie, że czegoś nam po-
trzeba. Jednocześnie generowanie zysku na 
warsztacie jest niełatwe” – zauważa właściciel.
STN ma trzy magazyny z częściami zamien-
nymi: do pojazdów Iveco (5 tys. numerów ka-
talogowych), do Renault (3 tys. ) i do pozosta-

łych marek (około 1000). Dodatkowo spory 
magazyn opon, który codziennie jest zasilany.
Firma jest stałym klientem Europatu. Jeżeli 
nie ma na stanie potrzebnej do usunięcia 
awarii części, zawsze może liczyć na pomoc 
oddziału w Błoniu. „Bardzo dużo zależy od lu-
dzi. Cenię sobie współpracę bezpośrednią 
i  doceniam zaufanie, którym się wzajemnie 
obdarzamy. W Błoniu jest grupa osób, na-
prawdę zaangażowanych w to, co robią. Za-
wsze są dyspozycyjni i starają się pomóc roz-
wiązać problemy, z którymi się do nich zwra-
camy. Co ważne, bardzo dobrze znają pro-
dukty i bezbłędnie pomagają w doborze czę-
ści. Bez względu na porę dnia i nocy, mogę na 
nich liczyć. Zawsze nam dobrze doradzą” 
– podkreśla Dariusz Nadolny.

„Naszą najmocniejszą 
stroną jest doświadczony 
zespół mechaników 
– mówi Dariusz Nadolny. 

STN zaczynał swoją działalność 20 lat temu od serwisowania 
opon. Teraz może poszczycić się dużym doświadczeniem 

w tej dziedzinie i pokaźnym gronem zadowolonych klientów. 
Na zdjęciu Tomasz Gajewski, monter ogumienia.

„Komputer 
oducza ludzi 

myślenia, 
a dobry mechanik musi 

myśleć i umieć zdiagnozować 
problem”

„Części zamienne 
oferowane przez Europart  

są bardzo dobre i nigdy nie mieliśmy z nimi problemów”

Miła obsługa to podstawa. Pani Karolina Rybcińska 
należy do zespołu biura obsługi klienta. 

W STN magazyn części 
zamiennych to w sumie 9 tys. 
pozycji katalogowych.



ALU

INOX
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CZĘŚCI ZAMIENNE Układ wydechowy

Każdy z nas chciałby, aby cena była jak 
najniższa, a sam produkt jak najtrwalszy, tak 
by kolejna wymiana była kwestią kilku do-

brych lat. O ile cena jest dość czytelna, o tyle kwestie 
jakościowe bywają trudne do wychwycenia, zwłasz-
cza dla osób nie mających na co dzień styczności 
z tego rodzaju produktami.
Układ wydechowy to jeden z kilku podzespołów po-
jazdu narażony na duże zużycie eksploatacyjne. 
Rury i tłumiki poddawane są sporym obciążeniom. 
Czynnikami powodującymi przyspieszone zużycie są 
głównie temperatura spalin i towarzyszące im kwa-
śne środowisko oraz drgania przenoszone z silnika 
czy też układu powodujące przedwczesne pękanie. 
Jakie zatem elementy będą trwalsze, nie przepalą 
się, nie skorodują za szybko lub nie pękną w trakcie 
eksploatacji?
Przeanalizujmy to na przykładzie rur wydechowych. 
W ich przypadku ważne są trzy aspekty stanowiące 
o dobrej lub złej jakości.

SUROWCE

Podstawowymi surowcami stosowanymi do produkcji rur wydechowych 
są stale powlekane aluminium. Aluminium ma zabezpieczać je przed 
przedwczesnym przepaleniem i skorodowaniem. Stal aluminiowana 
jest stosowana głównie w pojazdach Euro 3 i starszych, gdzie nie ma 
styczności takiego elementu z czynnikiem AdBlue. W nowszych pojaz-
dach Euro 4 i 5 stosuje się stale nierdzewne, zwłaszcza w tych elemen-
tach, gdzie mamy kontakt wydechu z czynnikiem AdBlue. 

Każdy użytkownik samochodu ciężarowego, 
prędzej czy później, będzie musiał dokonać 
wymiany jednego lub więcej elementów ukła-
du wydechowego w swoim pojeździe. Czym 
więc kierować się przy zakupie? 

– jak wybrać?
RURA WYDECHOWA
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TECHNOLOGIA

Czyli sposób, w jaki wykonywane są rury. Najnowsze tendencje w tech-
nologii to wykonywanie rur z jednego kawałka materiału, poprzez jego 
gięcie na sterowanych numerycznie giętarkach. Tam gdzie to tylko jest 
możliwe, unika się spawania. Jednorodny, lity materiał ma większą wy-
trzymałość niż dwa kawałki ze sobą pospawane. Zwłaszcza, gdy spa-
wanie spoczywa w rękach mało doświadczonych pracowników. Unika-
nie spawania to także zwiększenie odporności na korozję. 

KONSTRUKCJA 

W celu polepszenia właściwości antykorozyjnych stosuje się pewne 
rozwiązanie konstrukcyjne, które polega na wywinięciu końcówki 
rury, wychodzącej na zewnątrz pojazdu i mającej kontakt z wodą, bło-
tem pośniegowym itp. czynnikami powodującymi korozję. Wywinięcie 
to sprawia, w przypadku rur powlekanych aluminium, że miejsce cię-
cia rury, pozbawione tej ochronnej powłoki, chowa się do wnętrza, 
chroniąc je przed ww. czynnikami. Producenci często pomijają ten za-
bieg, by ograniczyć cenę produktu fi nalnego.

Uzyskiwanie prawidłowych i powtarzalnych parametrów technologicz-
nych wymaga stosowania najwyższej klasy sprzętu produkcyjnego. 
Nieodpowiedni sprzęt produkcyjny lub niewłaściwa jego obsługa, po-
woduje uszkodzenia przetwarzanego materiału, np. podczas przetła-
czania czy gięcia. Ewidentnym błędem, pogarszającym wytrzymałość 
rury, są poprzeczne karby na wewnętrznym łuku wygiętej rury. 

Warto zwrócić też uwagę na głębokie rysy w powłoce, które mogą przy-
spieszyć korozję.

rura VANSTAR, 
wykonana w jednym 

kawałku

rura innego 
producenta, spawana 

z dwóch kawałków

rura bez karbów 
poprzecznych

VANSTAR

LOW COST

rura z karbami 
poprzecznymi

Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie w pewnym stopniu 
przybliżyło problematykę jakości rur wydechowych i będzie po-
mocne przy podejmowaniu decyzji o  zakupie rur produkcji 
Vanstar.



Podane ceny są cenami netto.
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PESZEL MAN TGA/S/X 
D-110 L-450 INOX

Nr EP: 6170325053
Nr OE: 81.15210.0086
Nr producenta: 30194MN

Cena: 95,00 zł

PESZEL VOLVO D-128 
L-305 INOX

Nr EP: 5247081133
Nr OE: 3199065
Nr producenta: 60133VL

Cena: 40,00 zł

RURA WYDECHU MAN 
TGA/TGS/TGX

Nr EP: 5247047190
Nr OE: 81.15204.0451
Nr producenta: 30190MN

Cena: 98,00 zł

PESZEL RVI, VOLVO 
D-128 L-320

Nr EP: 5247081113
Nr OE: 20709027
Nr producenta: 63001VL

Cena: 135,00 zł

RURA WYDECHU 
VOLVO FH/FL/FM

Nr EP: 5247081134
Nr OE: 1626097
Nr producenta: 60134VL

Cena: 53,00 zł

RURA WYDECHU 
VOLVO, RVI

Nr EP: 5247081132
Nr OE: 1629939
 74 01 629 939
Nr producenta: 60132VL

Cena: 110,00 zł

RURA WYDECHU 
VOLVO FH/FL/FM

Nr EP: 5247080767
Nr OE: 1629054
Nr producenta: 60767VL

Cena: 120,00 zł

CZĘŚCI ZAMIENNE Układ wydechowy

Nr 
 
Nr produc

C

RU
VOLVO

Nr EP
Nr O
Nr 



Promocja ważna do wyczerpania zapasów.

Zakup produktów Vanstar
na kwotę 300 zł netto – pamięć USB

gratisgratis

PROMOCJA
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Kolejny punkt 
na mapie

KALISZ

Sieć 
oddziałów Europartu 

coraz bardziej się rozrasta. 
Właśnie otarto 24 punkt. Tym razem 

w Kaliszu. Na klientów nowo otwartego 
oddziału czeka nie tylko doświadczony zespół 

sprzedażowy, ale również atrakcyjne promocje. 
Każdy kto jednorazowo zrobi zakupy na kwotę 

1500 zł otrzyma kombinezon roboczy. 
Sprawdź już dziś.

ul. Wrocławska 43
62-800 Kalisz

DAMIAN MAŁECKI 
Kierownik oddziału

tel. kom.: 506 379 208
d.malecki@europart.net

MARKI
K. WARSZAWY
Już po remoncie

W TERENIE Nasze oddziały

W trosce o swoich 
klientów oddział w Markach 

k. Warszawy postanowił zmienić 
swoje oblicze. Teraz oprócz 

profesjonalnej obsługi ma również świeżo 
wyremontowaną siedzibę. Warto tam zajrzeć 

i przekonać się, jak wiele się zmieniło. 
Kierownik oddziału Damian Nowak jest zawsze 

gotowy pomóc przy wyborze części. 
Wystarczy zadzwonić.

ul. Okólna 38
05-270 Marki 

tel. 22 / 781 28 30
fax 22 / 781 28 44
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03.2014 Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
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Dodatkowe informacje o produktach i filmy instruktażowe 
znajdziesz w kanale www.youtube.com  
(wpisując numer katalogowy produktu KS Tools).
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Minęło już niespełna 8 lat 
od momentu pojawienia się wielomarko-

wego testera diagnostycznego Jaltest 
na polskim rynku.

Nowy rodzaj oprogramowania 
do testera diagnostycznego 

MODULAR!

Okres ten został bardzo pracowicie 
wykorzystany przez producenta, fi r-
mę Cojali, który włożył ogrom pracy 

w doskonalenie i rozwój oprogramowania. 
Dzięki tym wysiłkom Jaltest jest dziś wiodą-
cym urządzeniem do diagnostyki pojazdów 
użytkowych, bardzo dobrze rozpoznawalnym 
wśród osób potencjalnie zainteresowanych 
nabyciem testera. 

Ciągły rozwój elektroniki w pojazdach 
użytkowych wymagał i wymaga nieustannego 
rozwoju i zmian, ale zmieniają się również 
oczekiwania klientów, którzy chcą mieć pro-
gramy diagnostyczne dostosowane bardziej 
do ich oczekiwań. Wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, producent Jaltesta przygoto-
wał zupełnie nową koncepcję programu, którą 
nazwał MODULAR. Polega ona na tym, że 
można sobie „skomponować” program pod 
kątem własnych potrzeb, składając go z do-
wolnie wybranych przez siebie modułów. Po-
szczególne moduły programu zawierają kate-
gorie pojazdów, takie jak: ciężarówki, nacze-

py, autobusy i samochody dostawcze. Jeżeli 
więc ktoś jest zainteresowany testerem tylko 
pod kątem naczep, może zakupić Jaltesta 
z  pakietem programu „trailer”, dzięki czemu 
będzie mógł przeprowadzać bardzo zaawan-
sowaną diagnostykę naczepowych układów 
hamulcowych wszystkich producentów, uży-
wając tylko jednego testera. 
Przy okazji diagnostyki naczep należy wspo-
mnieć, że Jaltest jest obecnie jedynym teste-
rem na rynku, który kopiuje parametry i zmie-
nia ustawienia (w tym siłę hamowania) we 
wszystkich najbardziej popularnych modelach 
układów EBS, takich jak: WABCO EBS C, 
WABCO EBS D, WABCO EBS C, KNORR 
TEBS4, KNORR G2, HALDEX EB+, HALDEX 
EB+2, HALDEX EB+3. 
Oprócz tego fi rma Cojali dołączyła do „wielkiej 
trójki” producentów układów hamulcowych 
i  wprowadziła na rynek własny naczepowy 
układ hamulcowy o nazwie e-ABS. Układ ten 
jest co prawda układem ABS, ale z bardzo 
dużą ilością przetwarzanych informacji, wyko-
rzystującym również komunikację CAN po-

AGRALE, ASHOK LEYLAND, ASKAM, ASTRA, AVIA, BEIFANG BENCHI, BHARATBENZ, BMC, CAPACITY, DAF, DENNIS EAGLE, DONGFENG, 
ERF, FAW, FODEN, FORD, FOTON, GAZ, HINO, HYUNDAI, ISUZU, IVECO, KAMAZ, MAN, MERCEDES BENZ, MITSUBISHI, FUSO, NISSAN, 

RENAULT, SCANIA, SEDDON ATKINSON, SHAANXI, STERLING, TATA, TATA-DAEWOO, TATRA, TERBERG, VOLKSWAGEN, VOLVO

Dostępne marki:

między ciągnikiem i naczepą lub przyczepą 
zgodnie ze standardem ISO 11992. Pozawala 
on na wyświetlanie komunikatów z układu ha-
mulcowego pojazdu ciągnionego na wyświe-
tlaczu pojazdu ciągnącego oraz ma szerokie 
możliwości adaptacji do różnego rodzaju na-
czep i przyczep.

Do konkretnej marki. Wracając do sa-
mej wersji MODULAR programu Jaltest, 
trzeba powiedzieć o jeszcze jednej bardzo 
istotniej możliwości tego rodzaju oprogra-
mowania. Oprócz wspomnianych wcześniej 
pakietów programu typu „ciągnik” czy „na-
czepa”, można go nabyć również jako pro-
gram do wybranej jednej marki pojazdu lub 
do kilku, z dostępnych kilkudziesięciu ma-
rek. Dzięki temu zainteresowana fi rma lub 
osoba może mieć program przygotowany 
dokładnie pod swoje potrzeby i w ten sposób 
nie przepłacać za rzeczy, które nigdy nie 
będą wykorzystane. Rozwiązanie to jest od-
powiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 
testery diagnostyczne wśród fi rm transpor-
towych posiadających w swojej fl ocie od kil-
ku do kilkunastu pojazdów od jednego lub 
dwóch producentów. Wśród dostępnych ma-
rek można znaleźć zarówno egzotyczną na 
naszym rynku markę SHAANXI, jak i wszyst-
kie najpopularniejsze i  najważniejsze dla 
polskich przewoźników, np. DAF, Scania czy 
Volvo. 
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Firmy zarządzające średnimi i dużymi fl otami pojazdów 
ciężarowych, w których znajdują się pojazdy z systemami 
SCR (selective catalytic reduction) stają przed konieczno-
ścią zakupu poważnych ilości płynu AdBlue. 

AdBlue® to nazwa handlowa wodnego 
roztworu mocznika, który przekształca 
szkodliwe tlenki azotu powstające pod-

czas spalania paliwa w nieszkodliwy azot 
i  wodę. Konieczność zakupu tego płynu 
zwłaszcza w dużej fi rmie transportowej, gene-
ruje potrzebę magazynowania poważnych jego 
ilości liczonych nierzadko w tysiącach litrów 
przez co coraz bardziej popularne stają się 
specjalne zbiorniki do jego magazynowania.
AdBlue jest substancją powodująca korozję, 
dlatego tak ważna jest solidna konstrukcja 
zbiornika oraz zastosowany osprzęt ze stali 
nierdzewnej i odpowiednich tworzyw pozwa-
lający na bezpieczne jego przechowywanie.

Magazynowanie AdBlue® jest korzystne 
z wielu powodów. Najważniejsze z nich to: 
  zakup AdBlue® w cenie hurtowej,
  magazyn buforowy przy dynamicznych 

skokach cen,
  kontrola jakości dostarczanego AdBlue®,
  zwiększony nadzór nad zużyciem, 
  szybki zwrot inwestycji.

W ofercie Europart dostępne są zbiorniki Ad-
Blue® TE2500, TE3500, TE5000, TE7500 
oraz TE10000, wszystkie produkowane pod 
nadzorem UDT. Wykonane są z najwyższej 
jakości polietylenu MDPE i objęte 10-letnią 
gwarancją na szczelność oraz 2-letnią gwa-
rancją na wyposażenie. 
Wyposażone są w obszerną obudowę zamy-
kaną na dwa zamki patentowe pozwalające 
na montaż każdego typu dystrybutora nalew-
czego. Dodatkowo mają duży właz rewizyjny 
umożliwiający bezproblemowy dostęp serwi-

WYPOSAŻENIE  Zbiorniki

MAGAZYNOWANIE

Dwupłaszczowe zbiorniki do magazynowania AdBlue®

Pojemność (l) 2500 3500 5000 7500 10000

Średnica (mm) 1500 (szerokość) 2130 2360 2520 2520 

Wysokość (mm) 1600 2040 2100 2450 2950

Długość (mm) 2500 2870 3100 3260 3260

Materiał Polietylen Polietylen Polietylen Polietylen Polietylen

Stabilizacja UV Tak Tak Tak Tak Tak

sowy do wszelkich połączeń i krućców tech-
nologicznych. Przystosowane są do wyposa-
żenia w układ grzewczy oraz wentylacyjny. 
Zbiorniki mogą zostać wyposażone w izolację 
termiczną i specjalne układy grzewczo-wenty-
lacyjne, które będą utrzymywały właściwą 
temperaturę przechowywanej cieczy podczas 
składowania przy różnych temperaturach oto-
czenia. Zbiorniki są odporne na działanie pro-
mieniowania UV, dzięki czemu mogą być bez-
piecznie składowane na zewnątrz.

Wyposażenie standardowe każdego 
zbiornika:
  zbiornik dwupłaszczowy, z czego zbiornik 

zewnętrzny w kolorze niebieskim, 
  pompa zanurzeniowa w całości wykonana 

ze stali 304, 
  licznik cyfrowy K-24, 
  automatyczny nalewak, 
  6 m wąż dystrybucyjny, 
  pneumatyczny wskaźnik poziomu cieczy 

w zbiorniku, 
  zamykana na 2 zamki obszerna obudowa 

chroniąca układ wydawczy oraz przyłącza 
przed niepowołanym użyciem, 

  zamykana na zamek pokrywa dostępu 
w  zbiorniku zewnętrznym umożliwiająca 
dostęp do włazu rewizyjnego oraz przyłą-
czy technologicznych, 

  600 mm właz rewizyjny w zbiorniku we-
wnętrznym umiejscowiony pod pokrywą 
dostępu umożliwiający w prosty sposób do-
stęp do zbiornika (bez konieczności zdej-
mowania górnej części zbiornika zew.), 

  odpowietrzniki w zbiorniku wewnętrznym.
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WYPOSAŻENIE Obsługa klimatyzacji

SEZON NA KLIMATYZACJĘ

OTWARTY!
ATIMA Polska, dostawca wyposażenia 
warsztatowego dla EUROPART Polska S.A.

Wśród szerokiej oferty stacji do 
obsługi układów klimatyzacji samo-
chodowej na próżno szukać modeli 

z ręczną obsługą poszczególnych cykli. Obec-
nie prym wiodą stacje automatyczne i półau-
tomatyczne. W pełni zautomatyzowany tryb 
pracy nie jest już niczym szczególnym i po-
trzeba nowych, bardziej innowacyjnych roz-
wiązań, żeby wyróżnić się na rynku. 

CZEGO OCZEKUJEMY OD STACJI? 

Podstawowe cechy to prostota obsługi, szyb-
kość działania i niezawodność. W oparciu o te 
założenia najnowsze modele urządzeń do ob-
sługi klimatyzacji zostały wyposażone w za-
awansowane stabilizatory napięcia, systemy 
z  jednej strony zapobiegające uszkodzeniu 
wagi („Shock Free”), a z drugiej dające możli-
wość jej skalibrowania nawet przez niedoświad-
czonego użytkownika w ciągu kilku minut.
Nowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie 
chemii eksploatacyjnej to nie tylko nowy czyn-
nik, to również nowe, nieprzewodzące prądu 
oleje do sprężarek elektrycznych. Z uwagi na 
rosnącą liczbę pojazdów z napędem hybrydo-
wym rośnie również częstotliwość obsługi ta-
kich układów. By było to możliwe, stacja kli-
matyzacji musi zostać wyposażona w dodat-
kowy, hermetyczny zbiornik na specjalny olej 
oraz system zapobiegający jego mieszaniu ze 
standardowymi olejami. 
Obecnie wiele emocji wzbudza pytanie: czy 
rynek europejski zostanie zdominowany przez 
samochody przystosowane do nowego czyn-
nika chłodniczego R1234YF? Obserwując 
ostatnie decyzje koncernów samochodowych, 
należałoby stwierdzić: tak, prawdopodobnie 
w  dłuższym okresie czasu R134a zostanie 
wyparty przez nowy gaz 1234YF. Przyczyną, 
dla której obecnie stosowany czynnik zostanie 
zastąpiony przez nowy, nie są wymogi tech-
nologiczne, nowa konstrukcja układów klima-
tyzacji czy jego lepsze właściwości chłodzą-
ce, a właśnie względy ekologiczne. 
Ekologia determinuje nowoczesne rozwiąza-
nia technologiczne. O tym nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nieuniknione wydaje się więc, 
że w najbliższej przyszłości, w związku z po-
wszechną „ekologizacją” rynek zostanie zdo-
minowany przez samochody przystosowane 
do nowego czynnika chłodniczego. Podykto-
wane jest to zarówno chęcią dużych koncer-
nów samochodowych do prezentacji bardziej 
przyjaznego oblicza dla środowiska, ale rów-
nież ogólnoświatowym kierunkiem i zobowią-
zaniami determinującymi zastosowanie „zie-
lonych” technologii.

NA JAKIE CECHY STACJI DO 
OBSŁUGI SAMOCHODOWYCH 

UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 
WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Wśród wielu urządzeń dostępnych na rynku 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na te, które 
w  pełni odpowiadają potrzebom, a przede 
wszystkim pozwalają na szybką i sprawną ob-
sługę układów klimatyzacji w pojazdach oso-
bowych, ciężarowych i autobusach, zgodnie 

z najnowszą normą SAE J2788. Jest to godne 
polecenia rozwiązanie dla serwisu pragnące-
go rozwinąć swoje możliwości o obsługę kli-
matyzacji.

Cechy prezentowanej stacji:
  Możliwość konwersji na czynnik 1234YF 

(specjalna konstrukcja stacji) to przy za-
chowaniu wszelkich standardów bezpie-
czeństwa – swoboda pracy z nowym, bar-
dziej palnym gazem.

  Baza danych zawierająca samochody 
osobowe, ciężarowe oraz maszyny bu-
dowlane. 

  Prostota obsługi.
  Niskie koszty eks-

ploatacji. 
  Wsparcie tech-

niczne w postaci 
szkoleń technicz-
nych, gwarantują-
ce, iż poradzimy 
sobie z  obsługą 
i  naprawą każde-
go układu klimaty-
zacji. 

Wśród rozwiązań 
sprzyjających obsłu-
dze całego procesu 
należy wymienić 
również obszerną in-
formację o sugero-
wanych ciśnieniach 
w  poszczególnych 
częściach układu 
oraz automatyczny 
zawór redukcji ga-
zów nieskondenso-
wanych. Dwa sposo-
by odzyskiwania 
czynnika pozwalają 
na pracę w trybie 
przyspieszonym lub 
wydłużonym, za-
pewniając odzysk do 
99,8%. Sprawia to, iż 
stacje zalicza się do 
najbardziej zaawan-
sowanych ekologicz-
nie modeli, spełnia-
jących restrykcyjne 
normy SAE. 

Poniżej przedstawiamy jeden z modeli pełnej 
serii urządzeń spełniających wszystkie wyżej 
wymienione warunki:

Automatyczna Stacja Diagnostyki 
i Napełniania Instalacji A/C

CLIMA TECH TOP NEXT – MAGNETI 
MARELLI

Jest to w pełni automatyczne urządzenie, 
opracowane do diagnozy i obsługi instalacji 
klimatyzacji. Wbudowana baza danych po-



Produkty dostępne we wszystk ich oddzia łach 
Europar t Polska S.A .
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– CZYLI CO NOWEGO W PNEUMATYCE?
CO W BRANŻY PISZCZY

Aby kompresor wyprodukował 1 m3 sprężonego 
powietrza podniesionego do ciśnienia 6 bar, 

potrzebuje aż 7 m3 powietrza atmosferycznego.

WYPOSAŻENIE  Pneumatyka

zwala znacznie przyspieszyć obsługę pojaz-
dów. Urządzenie umożliwia w prosty sposób 
przeprowadzenie interwencji serwisowych na 
dwa sposoby. Funkcja manualna – operator 
odzyskuje środek chłodzący, opróżnia, wtry-
skuje olej, napełnia i płucze. Funkcja automa-
tyczna – operacje wykonywane są automa-
tycznie poprzez wybór modelu samochodu 
z bazy danych lub automatycznie w cyklu pro-
gramowalnym (bez pomocy operatora po-
przez ustawienie poszczególnych funkcji 
wprowadzanych przez obsługującego).

Funkcje CLIMA TECH TOP NEXT
  odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C,
  oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń 

mechanicznych,
  odwadnianie czynnika poprzez fi ltrowanie,
  separacja czynnika od oleju zawartego 

w układzie,
  pomiar ilości odzyskanego czynnika,
  test obecności resztek czynnika w układzie,
  osuszanie układu za pomocą specjalnej 

pompy próżniowej,
  test szczelności układu (na podciśnieniu 

lub ciśnieniowo z użyciem azotu),
  automatyczny wtrysk oleju i kontrastu w ilo-

ści założonej przez obsługującego lub ma-
nualny z kontrolą wzrokową,

  odzysk pozostałego czynnika z przewodów,
  możliwość pracy w trybie manualnym,
  rejestracja wykonywanych funkcji w formie 

wygodnego dla klienta wydruku,
  możliwość płukania układu czynnikiem,
  diagnostyka układu wraz z wydrukiem,
  nieskomplikowany i tani serwis. 

Stacje z gamy Magneti Marelli wyposażone 
są również w złącze, dające możliwość spraw-
dzenia szczelności układu za pomocą azotu. 
Specjalne oprogramowanie pozwala na prze-
prowadzenie testu w cyklu zautomatyzowa-
nym, a także na jego wydruk. Sprawdzanie 
szczelności układu za pomocą azotu nie jest 
rozwiązaniem nowatorskim i praktykowane 
jest powszechnie wśród mechaników, jednak 
przeprowadzenie testu z poziomu stacji to 
zdecydowanie komfort i oszczędność czasu.

CO Z DODATKOWYM 
OPRZYRZĄDOWANIEM, 

MATERIAŁAMI I AKCESORIAMI 
ZWIĄZANYMI Z OBSŁUGĄ 

SAMOCHODOWYCH 
KLIMATYZATORÓW?

Obsługa klimatyzacji to nie tylko stacja, ale 
również materiały eksploatacyjne, jak: czynnik 
chłodniczy, oleje, o-ringi, zaworki czy chemia, 
oraz pełna gama narzędzi specjalistycznych. 
Na uwagę zasługuje Ozon-Maker – przyrząd 
do dezynfekcji układów klimatyzacji, wykorzy-
stujący bakteriobójcze działanie ozonu. 
Wśród pozostałych urządzeń wyszczególnić 
możemy zestawy do demontażu sprężarek, 
testery do układów bezsprzęgłowych i zesta-
wy do płukania układów. Pamiętajmy również 
o wykrywaniu nieszczelności – służą do tego 
specjalne pianki, manometry i lampy UV oraz 
wykrywacze nieszczelności.

Sprężone powietrze jest bez-
piecznym i powszechnie używanym 
medium służącym do zasilanie ma-

szyn i narzędzi w każdym serwisie mecha-
nicznym czy lakierni samochodowej. Mało 
osób zdaje sobie sprawę, że tylko 60% wy-
produkowanego przez kompresor powietrza 
jest efektywnie wykorzystywane, 5% traci-
my poprzez nieprawidłowe wykorzystanie, 
25% poprzez nieszczelności, a kolejne 10% 
przez spadki ciśnienia. Warto w tym mo-
mencie wspomnieć, że przeciekające cha-
rakterystycznie syczące szybkozłącze lub 
zużyta wtyczka w kluczu pneumatycznym to 
roczna strata nawet 300 zł!!! 

W Atima Polska mamy roz-
wiązanie tego kosztownego 
problemu, a mianowicie: są 
nimi bezpieczne szybkozłą-
cza z 3-letnią gwarancją 
oraz wtyki z wytrzymałej 
stali. Bardzo ważne jest, 
aby dobrać odpowiedni 
kompresor spełniający wy-
magania stawiane przez 
użytkownika (ciśnienie ro-
bocze, wydajność pompy). 
Dzięki nawiązanej współpracy z fi rmą Euro-
part, liderem w branży motoryzacyjnej, jeste-
śmy w stanie wyposażyć każdego klienta 
niezależnie od wielkości urządzenia. Prawi-
dłowo dobrany kompresor odwdzięczy się 
użytkownikowi długą bezawaryjną pracą, za-
pewniając odpowiednią ilość zmagazynowa-
nego sprężonego powietrza o wysokiej tech-
nicznej jakości. 

BEZPIECZNE 
SZYBKOZŁĄCZE

Kompresor, jak każda maszyna, wy-
maga określonych czynności obsługo-
wych, podobnych do obsługi samo-
chodu, obowiązkowo raz do roku wy-
mieniamy olej oczywiście na olej de-
dykowany dla kompresorów tłoko-
wych, w zależności od stopnia zużycia 
paski napędowe i  fi ltr ssawny. Kom-
presory tłokowe nie powinny pracować 
w temperaturze niższej niż 0°. Bardzo 
ważne jest zapewnienie odpowiedniej 
wentylacji. Pamiętajmy: im cieplejsze 
powietrze zasysa kompresor, tym wię-

cej będzie w nim wilgoci, a to z kolei ma bez-
pośrednie przełożenie na przyspieszone zu-
żywanie się narzędzi pneumatycznych 
i wszelkiego rodzaju siłowników. 
Wbrew obiegowym opiniom olej z wodą ze 
starego kompresora nie smaruje narzędzi. 
Działa wręcz odwrotnie. Uszkadza kluczowe 
elementy wrażliwe na tarcie. Regularnie raz 
w tygodniu należy opróżniać zbiornik sprę-
żonego powietrza z wody. Zaproponujemy 
odpowiednie rozwiązania tak, żeby użytkow-
nik nie musiał martwić się o wysokość ci-
śnienia roboczego generowanego przez 
kompresor (pompowanie kół w  serwisach 
aut ciężarowych) czy jego jakość. Drugą 

ważną kwestią jest odpo-
wiednio zaprojektowana 
efektywna instalacja sprę-
żonego powietrza. Właści-
we przekroje rurociągów 
oraz przewodów zapewnią 
adekwatną ilość powietrza 
dla zasilenia narzędzi. Przy 
odpowiedniej średnicy nie 
będziemy musieli podnosić 
ciśnienia powyżej zaleca-
nej wartości 6,3 bar. 

Drogi użytkowniku i kliencie, ofe-
rujemy pakiet najefektywniejszych 
rozwiązań w temacie pneumatyki, za-
praszamy do najbliższego oddziału Euro-
part Polska.

ą

ą

ech-
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CZĘŚCI ZAMIENNE opony zimowe

ROZSZERZENIE 

Nowy oddział 

asortymentu sprzęgieł

Europart otwiera 
BIURO W SZANGHAJU

Wsparcie
W NIEMCZECH

We wrześniu 2013 r. pod nazwą Europe-
an Truck Parts S.L rozpoczęła działalność 
w Barcelonie, w Hiszpanii nowa spółka 
zależna fi rmy Europart. Na jej czele stanął 
Hiszpan Giuseppe Cinanni.

Giuseppe Cinanni wcześniej pracował 
jako szef sprzedaży i rozwoju na Europę 
w CNH Fiat Industrial. Ma za sobą kilka lat 
pracy w branży motoryzacyjnej. Pracował 
m.in. we Włoszech, Niemczech, Francji 
i Hiszpanii.

„Przejmując dystrybucję produktów marki 
Europart w Hiszpanii, spełniamy oczeki-
wania naszych europejskich klientów. 
Z Barcelony, jesteśmy w stanie obsłużyć 
dużą liczbę klientów w  kraju. W  drugiej 
kolejności planujemy zbudować sieć na-
szych oddziałów” –  zapewnia Giuseppe 
Cinanni.

European Truck Parts S.L jest spółką za-
leżną w 100% od Grupy Europart. Zarów-
no strategicznie, jak i operacyjnie nieza-
leżną od Europart Hispano Alemana SA 
z  siedzibą w Walencji. W przyszłości 
wszystkie produkty Europart będą sprze-
dawane w Hiszpanii wyłącznie za pośred-
nictwem European Truck Parts SL. Celem 
nowej hiszpańskiej spółki zależnej jest 
pozyskanie nowych kluczowych klientów 
z sektora pojazdów użytkowych.

Wraz z nadejściem wiosny Europart prze-
prowadza zmiany w kluczowych obsza-
rach zarządzania, udoskonalając swoją 
strukturę w Niemczech. „Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z pozyskania zewnętrznego 
eksperta z tak dużym doświadczeniem 
w branży” – mówi Pierre Fleck, dyrektor 
generalny Europart.

W z m a c n i a j ą c 
dział sprzedaży, 
Olaf Giesen (45), 
poprzednio dy-
rektor zarządza-
jący Hofmeister 
& Meincke, dołą-
cza do grona naj-
w a ż n i e j s z y c h 
ludzi w fi rmie. 
Będzie bezpo-
średnio podlegał 

Pierrowi Fleckowi. Giesen był dyrektorem 
zarządzającym w PV Automotive i „Auto 
Teile Unger” (ATU). „Z  niecierpliwością 
czekam na nowe wyzwania. Pojazdy 
użytkowe dają wiele możliwości rynko-
wych, które można wykorzystać” – mówi 

Elementem międzynarodowej strategii jest 
działanie blisko chińskich producentów. Eu-
ropart planuje rozszerzyć ofertę produktów 
własnej marki. Firma chce otworzyć w Szan-
ghaju biuro, które będzie obsługiwało rynek 
chiński i kraje Dalekiego Wschodu. Poinfor-
mowano o tym podczas targów Automecha-
nika w Szanghaju. „Zrobiliśmy już wszystkie 
najważniejsze kroki w kierunku ustanowienia 
własnego oddziału” – zapewnia Ralf Mauer, 
dyrektor handlowy w Europart. Wkrótce zo-
stanie podjęta decyzja w  sprawie ostatecz-
nej lokalizacji nowego biura. 

Zbudowanie własnego oddziału w Chinach, 
największym na świecie rynku części zamien-

Firmy Europart i Schaeffl er Automotive After-
market rozpoczynają współpracę w zakresie 
dystrybucji sprzęgieł marki LuK. W ten spo-
sób Europart rozbudowuje swój asortyment 
sprzęgieł o kolejnego znanego producenta. 
Współpraca grupy Europart i działu fi rmy 
Schaeffl er będzie obejmować całą Europę. 

Ralf Maurer, dyrektor handlowy w grupie Eu-
ropart widzi duży potencjał rozwoju we 
współpracy z Schaeffl er Automotive After-
market: „Pozyskanie produktów marki LuK 
stanowi ważne uzupełnienie naszej europej-
skiej działalności w zakresie sprzęgieł. Od-

nych do pojazdów, stanowi część międzyna-
rodowej strategii rozwoju Europart. Jak wyja-
śnia Ralf Maurer: „Robiąc ten krok, możemy 
zacieśnić kontakty z naszymi dotychczasowy-
mi dostawcami, tym samym zwiększając nasz 
wpływ na jakość i cenę. Jednocześnie zamie-
rzamy skorzystać z naszego oddziału w Chi-
nach, jako instrumentu umożliwiającego do-
stęp do nowych źródeł i dodatkowych katego-
rii produktów. Głównym celem chińskiej stra-
tegii jest rozszerzenie zakresu produktów wła-
snej marki. Nasz istniejący asortyment wyso-
kiej jakości produktów został bardzo dobrze 
przyjęty przez naszych klientów. Jesteśmy 
więc zobowiązani do dalszego rozszerzenia 
naszej oferty”.

AKTUALNOŚCI

tąd będziemy mogli jeszcze lepiej obsługi-
wać dodatkowy segment klientów.” Stefan 
Knaack, wiceprezes na Europę Zachodnią 
fi rmy Schaeffl er Automotive Aftermarket do-
daje: „Europart jest dla nas idealnym partne-
rem, umożliwiającym znaczne zwiększenie 
naszej obecności na europejskim rynku 
wtórnym samochodów użytkowych.”

Sprzedaż systemów sprzęgieł marki LuK 
rozpoczęła się 1 marca. W przyszłości Euro-
part będzie oferować po raz pierwszy na ryn-
ku wtórnym sprzęgło z automatyczną regula-
cją LuK RepSet SmarTAC.

W HISZPANII
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Europart nabył większościowy pakiet udziałów w Euro-
part Finland Oy. Dyrektorem fi ńskiej spółki nadal jest 
Frank Lönnqvist, bezpośrednio podlegający Pierrowi 
Fleck, dyrektorowi generalnemu Europart. Wszyscy 
pracownicy pozostali na swoich stanowiskach.
„Bliższy związek Europart Finlandia ze spółką dominu-
jącą jest częścią naszej ogólnoeuropejskiej strategii. To 
pozwala nam umocnić naszą pozycję na rynku w Fin-
landii i w całej Europie” – mówi Pierre Fleck.
Lönnqvist i jego zespół pracują w ścisłej współpracy 
z Europartem od 2001 roku. „W ciągu ostatnich 13  lat, 
Europart Finlandia stał się liderem fi ńskiego sektora 
części zamiennych dla pojazdów ciężarowych – mówi 
Frank Lönnqvist. – Nowa struktura pomoże nam w dal-

AKTUALNOŚCI  

Frank Lönnqvist. – Nowa struktura pomoże nam w dal-

Europart umacnia pozycję 

W FINLANDII
Olaf Giesen. „Olaf Giesen jest 
ekspertem sprzedaży i  znaw-
cą branży. Pomoże nam zreali-
zować nasze ambitne cele 
związane ze wzrostem sprze-
daży w Niemczech” –  dodaje 
Pierre Fleck.
Ale to nie wszystkie zmiany. 
Thomas Hensel (29), do tej 

szej ekspansji i rozwoju dodatkowych oddzia-
łów w Finlandii.” Obecnie Europart jest repre-
zentowany w Finlandii w dwóch miejscach na 
północ i wschód od stolicy. Helsinki to duży 
krajowy port towarowy, ważne centrum logi-
styczne dla wielu europejskich fi rm przemy-
słowych i  transportowych, a zatem miejsce 
o strategicznym znaczeniu dla Europartu.
Ze względu na tradycyjnie silny sektor trans-
portowy, kraje skandynawskie odgrywają 
kluczową rolę w  strategii Europart. Oprócz 
ekspansji działań sprzedażowych, przejęcie 
większość fi ńskiej fi rmy pozwala również uzy-
skać wzrost wolumenu zakupów scentralizo-
wanych oraz zoptymalizować logistykę czę-
ści. „Jesteśmy zdeterminowani do kontynu-
owania ścieżki wzrostu gospodarczego 
i umocnienia naszej pozycji jako lidera na eu-
ropejskim rynku części do pojazdów użytko-
wych – zapewnia Pierre Fleck.

pory odpowiedzialny za klien-
tów działających w branży ko-
munalnej w Niemczech, będzie 
dodatkowo odpowiadać rów-
nież za ten segment na wszyst-
kich rynkach, jednocześnie 
bezpośrednio podlegając dy-
rektorowi generalnemu Euro-
part. Ponadto będzie aktywnie 
wspierać Pierra Flecka, opie-
kując się międzynarodowymi 
klientami fl otowymi. 



100 lat rozruszników Bosch
Łatwy rozruch samochodu

100 lat temu Bosch wdrożył do pro-
dukcji seryjnej rozrusznik elektryczny. 
Od 1914 roku kierowcy nie musieli 
już uruchamiać samochodów korbą, 
dzięki czemu zamożni właściciele 
coraz częściej osobiście zasiadali za 
kierownicą. Wkrótce elektryczny roz-
rusznik pojawił się również w  popu-
larnych modelach samochodów, jak 
choćby Ford T.

Rozrusznik to bardzo ważne urządze-
nie, uruchamia bowiem znacznie więk-
szy silnik spalinowy i  musi być w stu 
procentach niezawodny nawet w naj-
mniej sprzyjających warunkach. Prąd 
płynący przez rozrusznik może sięgać 
nawet 1500-2500 amperów, zależnie 
od tego, czy jest to samochód oso-
bowy, czy pojazd użytkowy. To wartość 
kilkaset razy większa niż dla urządzeń 
elektrycznych wykorzystywanych cho-
ciażby w gospodarstwie domowym. 
W  efekcie urządzenie nagrzewa się 
nawet do 180 stopni Celsjusza. Tylko 
wszechstronnie przetestowane roz-
ruszniki Bosch podołają tym wymogom 
w każdej sytuacji.
Współcześnie rozwijane są specjal ne, 
wzmocnione konstrukcje rozruszników 
do systemów Start/Stop. W  pojaz-
dach z tym układem niezbędne jest 

wzmocnienie łożyskowań rozrusznika, 
przekładni planetarnej oraz zwiększe-
nie trwałości komutatora. Rozrusznik 
Start/Stop uruchamia bowiem pojazd 
wielokrotnie częściej, niż ma to miejsce 
w tradycyjnych rozwiązaniach. System 
Start/Stop pozwala na zmniejszenie 
zużycia paliwa oraz obniżenie emisji 
toksycznych składników spalin.
Rozruszniki Bosch to urządzenia 
solidne i niezawodne, stosowane 
zarówno w najmniejszych samocho-
dach osobowych, jak i w SUVach, czy 
też limuzynach klasy wyższej. Urzą-
dzenia firmy Bosch znajdują się też 
w największych pojazdach użyt kowych 
z dużymi silnikami diesla. Zakres mocy 
sięga od 0,75 kW aż do 26 kW. Obecnie 
większość europejskich producentów 
stosuje rozruszniki Bosch na wyposa-
żeniu fabrycznym samochodów. 
Bosch oferuje nie tylko nowe urządze-
nia, ale i technologię naprawy rozrusz-
ników. Elementy takie jak włączniki 
elektromagnetyczne, sprzęgła (ben-
diksy), zębniki, szczotkotrzymacze, 
wirniki czy przekaźniki sterujące mogą 
zostać wymienione, umożliwiając dal-
szą eksploatację urządzenia. Produkty 
te są takiej samej jakości, jak elementy 
stosowane na wyposażeniu fabrycz-
nym samochodów. Dzięki możliwości 
naprawy klient może zaoszczędzić, 
gdyż w wypadku awarii nie musi zama-
wiać kompletnego urządzenia, tak jak 
może to mieć miejsce w wypadku pro-
duktów konkurencji. Dostęp do wiedzy 
o technologii napraw Bosch jest szcze-
gólnie istotny dla warsztatów samocho-
dowych.
Dla zainteresowanych bardziej kom-
pleksowym rozwiązaniem możliwy 
jest zakup rozruszników regenerowa-
nych fabrycznie w ramach programu 
wymiany części Bosch eXchange. 

Rozrusznik ma bardzo odpowiedzialne zadanie 
– uruchamia silnik spalinowy i musi być w stu 
procentach niezawodny nawet w najtrudniejszych 
warunkach.



Wybierz alternatory i rozruszniki Bosch  
do samochodów ciężarowych

Daleka  
jazda
czy 
bliskie  
kłopoty

Od alternatorów oczekuje się dobrego ładowania, 
a  od rozruszników niezawodnego startu. Jednak od 
obu tych urządzeń wymaga się przede wszystkim nie-
zawodności i trwałości. Rozruszniki Bosch to duża 
moc rozruchowa zapewniająca niezawodny rozruch 
silnika nawet w bardzo ciężkich warunkach. Nato-
miast alternatory Bosch charakteryzują się dużymi 
prądami ładowania i regulacją ładowania optymalnie 
dopasowaną do potrzeb pojazdu, zapewniając odpo-
wiedni zapas energii gromadzonej w akumulatorach. 
Sprawdź ofertę rozruszników i alternatorów Bosch 
u swojego dostawcy.



Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 8:00 – 17:00
Sob. 8:00 – 13:00

Piła – NL 244
64-920 Piła, ul. Wawelska 117c
Tel. 67 / 282 05 19/31, fax 67 / 256 08 70
Kierownik oddziału: Jacek Szendel
Tel. kom. 512 403 940

Poznań – NL 227
60-416 Poznań
ul. Olsztyńska 2
Tel. 61 / 897 44 44, fax 61 / 853 92 30
Kierownik oddziału: Robert Depa
Tel. kom. 512 403 807

Pszczyna – NL 235
43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 28
Tel. 32 /447 19 57, fax 32 /447 19 56
Kierownik oddziału: Dawid Kanik
Tel. kom. 512 403 900

Godziny otwarcia:
Pon. – Pt. 8:00 – 17:00
Sob. 8:00 – 13:00

Tel. kom. 512 403 900

Wieluń

Oddziały EUROPART Polska S.A.
www.europart.net

Białystok – NL 221
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 15
Tel. 85 / 662 76 89, fax 85 / 662 76 88
Kierownik oddziału: Krzysztof Szamruchiewicz
Tel. kom. 512 403 923

Częstochowa – NL 252
42-263 Wrzosowa, ul. Fabryczna 5
Tel. 34/329 19 38, fax 34/354 30 03
Kierownik oddziału: Marcin Bojarski
Tel. kom. 519 041 700

Dąbrowa Górnicza – NL 231
41-303 Dąbrowa Górnicza, Tworzeń 122
Tel. 32 / 262 60 17, fax 32 / 262 60 11
Kierownik oddziału: Daniel Sojka
tel. kom. 512 403 907

Gdańsk – NL 243
80-809 Gdańsk, ul. Bernarda Milskiego 1
Tel. 58 / 322 12 27, fax 58 / 322 09 59
Kierownik oddziału: Piotr Kwiatkowski
Tel. kom. 512 403 865

Gdynia – NL 223
81-036 Gdynia, ul. Pucka 35
Tel. 58 / 623 10 00, fax 58 / 664 21 04
Kierownik oddziału: Adam Słonina
Tel. kom. 512 403 851

Jelenia Góra – NL 245
58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 10
Tel. 75 / 752 47 42, fax 75 / 767 17 16
Kierownik oddziału: Janusz Chędoszko
Tel. kom. 512 403 937

Kalisz
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 43
Tel/fax 62/7413651
Kierownik oddziału: Damian Małecki  
Tel kom. 506379208

Kielce – NL 239
25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71
Tel. 41 / 332 02 11, fax 41 / 335 01 94
Kierownik oddziału: Adrian Daleszak
Tel. kom. 512 403 841

Kraków – NL 225
32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 15
Tel. 12 / 257 79 32, fax 12 / 257 79 35
Kierownik oddziału: Dariusz Gwiazda
Tel. kom. 512 403 839

Legnica – NL 224
59-220 Legnica, ul. Poznańska 39a i b
Tel. 76 / 862 00 19, fax 76 / 851 20 79
Kierownik oddziału: Dawid Sałaciak
Tel. kom. 519 041 715

Łódź – NL 230
91-364 Łódź, ul. Zgierska 250/252
Plac serwisu MAN
Tel. 42 / 616 80 83, fax 42 / 616 90 19
Kierownik oddziału: Krzysztof Gortych
Tel. kom. 512 403 962

Opole – NL 249
45-831 Opole, ul. Wspólna 9
Tel. 77 / 474 10 46, fax 77 / 474 10 47
Kierownik oddziału: Ireneusz Sapalski
Tel. kom. 512 403 960

Radom – NL 248
26-600 Radom, ul. Kielecka 16/24
Tel. / fax 48 / 333 03 96
Kierownik oddziału: Artur Marciszewski
Tel. kom. 512 403 947

Rzeszów – NL 251
37-100 Łańcut, Głuchów 569
Tel. 17 / 225 34 96, fax 17 / 225 33 10
Kierownik oddziału: Sebastian Jamroży
tel. kom. 512 403 831

Szczecin – NL 233
70-812 Szczecin, ul. Pomorska 141-142
Tel. 91 / 460 07 30, fax 91 / 469 34 50
Kierownik oddziału: Dariusz Podolski
Tel. kom. 512 403 806

Wieluń – NL 242
98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 65A
Tel. 43 / 843 95 45, fax 43 / 843 95 44
Kierownik oddziału: Grzegorz Polak
Tel. kom. 512 403 881

Wrocław – NL 238
55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48
Tel. 71 / 341 24 33, fax 71 / 341 20 46
Kierownik oddziału: Łukasz Buciak
Tel. kom. 512 403 858

Zielona Góra – NL 253 
65-001 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 92
Tel. 68 / 321 38 09, fax 68 /3 21 38 17
Kierownik oddzialu: Gustaw Malinowski
Tel. kom. 519 041 709

Tarnów – NL 234
33-100 Tarnów, ul. Wyszyńskiego 12b
Tel. 14 / 627 18 10, fax 14 / 629 30 44
Kierownik oddziału: Marek Przeklasa
Tel. kom. 512 403 832

Warszawa – NL 220
05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 12
Tel. 22 / 725 25 22/4040, fax 22/725 49 36
Kierownik oddziału: Wojciech Kacprzak
Tel. kom. 512 403 915

Warszawa II – NL 237
05-270 Marki, ul. Okólna 38
Tel. 22 / 781 28 30, fax 22 / 781 28 44
Kierownik oddziału: Damian Nowak
Tel. kom. 512 403 920

Dział OEM
98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 65 A, 
Tel. 43 / 842 09 44, fax 43 / 843 20 08
Kierownik działu: Zbigniew Radwański, 
Tel. kom. 512 403 801

Sklep WWW
www.sklep-europart.pl

EUROPART Polska S.A.
ul. Wojska Polskiego 65 A
98-300 Wieluń
Tel. 43 842 09 18
Fax 43 8420918


