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EUROPART NAJLEPSZĄ MARKĄ 2015 ROKU4
Czytelnicy czasopism branżowych „Lastauto Omnibus”, „Trans Aktuell” i „Fernfahrer” już po 
raz drugi z rzędu uznali Europart za najlepszą markę roku w kategorii części zamienne do cię-
żarówek i autobusów. Eksperci branży transportowej docenili profesjonalną obsługę oraz 
szybkie dostawy. W głosowaniu wzięło udział 7500 osób.

SPRZĘGŁO. Co, gdzie i jak?7
Europart opublikował nową broszurę poświęconą sprzęgłom. 28-stronicowy zeszyt zawiera 
nie tylko najważniejsze części zamienne i wyposażenie warsztatów do naprawy sprzęgieł, ale 
również wyjaśnia technologię zastosowaną w ich produkcji i podaje praktyczne wskazówki 
dotyczące diagnozy uszkodzeń i identyfi kacji przyczyn błędów w sprzęgłach

Ramię rozpieraka16

NOWY ODDZIAŁ W SERBII4
Europart nadal umacnia swoją obecność na najważniejszych rynkach, konsekwentnie rozwi-
jając sieć swoich oddziałów. W kwietniu otwarto nowy oddział w Čačak, około 120 km na po-
łudnie od Belgradu. 

CEP-EM W NIEZALEŻNYCH8
Przedstawiciele ofi cjalnych instytucji odpowiedzialni za politykę motoryzacyjną w Polsce 
czerpią informacje o krajowym parku samochodowym z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tym-
czasem dane te są na tyle nieaktualne, że poważnie zniekształcają obraz parku samochodo-
wego w Polsce.

TRANSPORTS – LOGISTYKA 201518
Europart zaprezentował swoją ofertę na targach Logistyka – Transport 2015, które odbywały 
się w dniach 11–13 czerwca 2015 r.

EWOS – optymalne rozwiązanie ułatwiające zamawianie 
części zamiennych5

Europart oferuje zintegrowane rozwiązanie dla warsztatów upraszczające procedury zaku-
pów, monitorowanie stanów magazynowych oraz przeprowadzanie napraw.

Wyścig10
wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wy-
ścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi 
wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wyścigi wy-
ścigi wyścigi

Rozwój w Czechach18
Europart przeniósł swoją siedzibę w Czechach do nowego budynku w północno-wschodniej 
części Pragi. „Będziemy pracować w nowym, nowoczesnym budynku w bezpośrednim są-
siedztwie ważnego skrzyżowania autostrad R10 i D11 – powiedział Vladimir Boháč, dyrektor 
zarządzający Europart Czechy.

Drodzy Czytelnicy, 
Europa kurczy się! I to dosłownie. Z mapy naszego kontynentu znikają miejsca, w których nie ma naszych oddziałów. Sieć Europart 
rozrasta się w dużym tempie, dzięki czemu nie tylko warsztaty, ale też przewoźnicy mogą korzystać z naszych usług również, gdy ich pojazdy 
są w trasie. Fachowa pomoc, duża dostępność części i sprawna logistyka sprawiają, że już po raz kolejny branża doceniła Europart, przyznając 
fi rmie tytuł The Best Brand 2015 w kategorii koncepcji serwisowych w branży ciężarowej. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie! To dla nas moty-
wacja do dalszej wzmożonej pracy.
Europart sukcesywnie zdobywa kolejne rynki. Jednym z argumentów, który powinien zaważyć na sukcesie, jest linia produktów własnej marki 
Europart. To godna polecenia alternatywa dla tzw. oryginalnych części, stosowanych na pierwszym montażu. Oferowane przez Europart pod wła-
sna marką „zamienniki” oferują konkurencyjną cenę i bezkonkurencyjną jakość – nie każdy może pochwalić się testami na torach wyścigowych, 
gdzie niezawodność ma wyjątkowe znaczenie. Części zamienne marki Europart przechodzą ten trudny egzamin z powodzeniem już od trzech lat. 
Czego świadkami cały czas są klienci odwiedzający startujące zespoły podczas trwania wyścigów. To niepowtarzalna okazja podpatrywania 
zespołu wyścigowego podczas pracy, nie tylko na torze, ale również na padoku, gdzie często toczy się walka równie emocjonująca, co podczas 
samego wyścigu. 
Obecnie fi rma dysponuje 6000 pozycji własnej marki Europart, w tym przede wszystkim materiały eksploatacyjne, takie jak tarcze i klocki hamul-
cowe, części zamienne do osi i zawieszenia, płyny, oświetlenie i elektryka. Artykuły te cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Klienci 
poszukują na rynku produktów o dobrym współczynniku ceny do jakości i właśnie w ten trend wpisuje się niemiecki dystrybutor.
Godne polecenia są również akcesoria do mocowania ładunków. Wszystkie pasy mocujące, maty antypoślizgowe oraz osłony krawędzi marki wła-
snej Europart spełniają odpowiednie normy, np. DIN EN 12195 i VDI 2700! Natomiast optymalną wydajność chłodzenia silnika zapewniają nowe 
pompy cieczy Europart. W ofercie znalazł się też bogaty asortyment automatycznych i manualnych ramion rozpieraka.
Oprócz artykułów własnej marki, Europart oferuje też produkty innych renomowanych producentów. Zarówno części zamienne, jak i wyposażanie 
warsztatowe. 
Wyposażając swój warsztat warto wziąć pod uwagę zarówno ofertę rynkową, jak i własne potrzeby. Tym razem fi rma Atima doradza, w co wypo-
sażyć warsztat, aby dobrze zadbać o opony. Istotnym punktem analizy są potrzeby. Inaczej do tej kwestii powinien podejść profesjonalny serwis 
obsługujący pojazdy z zewnątrz, a inaczej mała fi rma transportowa. Rozwiązania można również dobrać w zależności od zasobności portfela 
– jednak należy pamiętać, że nie zawsze trzeba się porywać na najdroższe rozwiązania.
Ciekawą propozycję ma również WABCOWÜRTH. Profesjonalne oprogramowanie diagnostyczne zapewnia wysoką jakość obsługi, skraca czas 
naprawy i podnosi renomę warsztatu. Nie ma nic cenniejszego od zadowolonego klienta. To on sprawi, że inni nabiorą do nas zaufania, dlatego 
warto wyposażyć się w najnowocześniejsze technologie. WABCOWÜRTH oferuje komputer z modułowym oprogramowaniem, można więc wybrać 
zakres obsługi, jaka nas interesuje. Poczynając od najbardziej podstawowej konfi guracji, a skończywszy na kompletnym rozwiązaniu dla wszyst-
kich pojazdów użytkowych. Pakiety mogą być również dostosowane do specyfi cznych wymagań warsztatu. 
 
Życzymy miłej lektury.
Redakcja.

15 LAT EUROPART W SZWECJI6
W maju obchodzono 15. rocznicę działania Europart na rynku szwedzkim. W ciągu ostatnich 
pięciu lat fi rma odnotowała silny i stały wzrost właśnie w tym kraju.

Pompa cieczy14

Oddziały EUROPART Polska S.A.28

Wielki sukces w Walencji19
Ponad 250 klientów Europart zostało zaproszonych do udziału w pierwszym wyścigu Truck 
Race Grand Prix tego sezonu, które odbyło się w dniach 24 – 26 kwietnia w Cheste (obok Wa-
lencji). Zaproszeni klienci mieli okazję obejrzeć wyścig i dowiedzieć się więcej o produktach 
oferowanych przez Europart.

45 klientów na padoku19
Podczas pięknej słonecznej pogody, 6 i 7 czerwca rozegrał się w Le Castellet pierwszy wy-
ścig Truck Grand Prix francuskiej serii. Niedawno powstały oddział Europart odpowiedzialny 
za region między Marsylią a Niceą, fi rma New Truck Service z Francji, zaprosiła 45 swoich 
najlepszych klientów na tor Circuit Paul Ricard.

WABCOWURTH. Specjalista w diagnostyce wielomarkowej20
Sprawne pojazdy na drodze i nowoczesne warsztaty z rzeszą zadowolonych klientów. Wła-
ściwym partnerem do realizacji takich celów jest WABCOWÜRTH. Posiada know-how w za-
kresie usług, diagnostyki i technologii przyszłości, które spełniają wymagania codziennej 
praktyki warsztatowej.

SERWIS OGUMIENIA. Niełatwy wybór…24
Wyważarka, montażownica, podnośnik płytowy bądź pneumatyczny i klucz udarowy to w du-
żym uproszczeniu widok znany każdemu użytkownikowi samochodów osobowych. Inaczej 
rzecz się ma w przypadku serwisu ogumienia dla pojazdów ciężarowych, gdzie wiele innych, 
dodatkowych elementów wyposażenia warsztatowego nabiera zdecydowanie większego 
znaczenia.

Nowe oblicze AdBlue27
NOXy™ to nowa marka Grupy Azoty dla wodnego roztworu mocznika o stężeniu 32,5% otrzy-
mywanego z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemi-
neralizowanej powszechnie znanego pod nazwą AdBlue®.

Podczas wystawy Autopromotec 2015 w Bolonii Europart przedstawił szeroką gamę części za-
miennych i materiałów eksploatacyjnych wraz z wyposażeniem dla warsztatów.

EUROPART NA AUTOPROMOTEC 20156

Zestaw do zabezpieczania ładunku13

Europart konsekwentnie rozwija swoją sieć oddziałów, umacniając pozycję w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. Na początku kwietnia został otwarty nowy oddział w Gyöngyös, około 80 
km na północny-wschód od Budapesztu.

13. oddział na Węgrzech18
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EUROPART oferuje zintegrowane rozwiązanie dla warsztatów upraszczające 
procedury zakupów, monitorowanie stanów magazynowych 
oraz przeprowadzanie napraw. 

  Bezpieczna i pewna identyfikacja, wyszukiwanie i przyporządkowywanie 
części zamiennych i wyposażenia
Części do wszystkich pojazdów ciężarowych, autobusów, przyczep, 
maszyn rolniczych, samochodów dostawczych i osobowych
Zamówienia online 
Natychmiastowe informacje na temat cen i dostępności
Szczegółowe opisy produktów
Techniczne dane montażowe, naprawcze i konserwacyjne

  

  

  
  
  

Katalog do przeglądania

Ofertę internetową uzupełnia nowy katalog. Łączy on 
w sobie zalety tradycyjnego katalogu drukowanego 
z możliwościami, jakie daje wersja cyfrowa. Znane i cenione 
przez klientów funkcje, takie jak przeglądanie stron, 
są w katalogu internetowym uzupełnione o praktyczną
szybką nawigację oraz funkcje inteligentnego 
wyszukiwania itp.

■  Bezpośrednie połączenie 
z systemem warsztatowym 
EUROPART-Online (EWOS), 
umożliwiające szybkie 
zamówienia

■

  
Innowacyjna i indywidualna 
prezentacja produktów

EWOS — optymalne rozwiązanie 
ułatwiające zamawianie części zamiennych
Zamówienia przez całą dobę!

■

■

■
■
■
■

EUROPART NAJLEPSZĄ 
MARKĄ 2015 ROKU

NOWY ODDZIAŁ W SERBII

Od lewej: Olaf Giesen – odpowiedzialny za sprzedaż na rynku niemieckim Europart, Stefanie Schmidt – dyrektor marketingu Europart 
i Pierre Fleck – dyrektor zarządzający Europart.

Europart nadal umacnia swoją obecność na najważniejszych rynkach, 
konsekwentnie rozwijając sieć swoich oddziałów. W kwietniu otwarto 
nowy oddział w Čačak, około 120 km na południe od Belgradu. Jest to 
czwarta spółka zależna Europart w Serbii, oprócz centrali w Krnjese-
vci wraz z dodatkowymi oddziałami w Belgradzie i Nowym Sadzie. 
„Nowa spółka zależna SCG Europart d.o.o. – Čačak usytuowana jest 
w dzielnicy Prislonica, blisko niedawno ukończonej autostrady A2 
i  skrzyżowania dwóch ważnych głównych szlaków transportowych 
–  wyjaśnia Dejan Petrovski, odpowiedzialny za rynek serbski. – To 
sprawia, że oferowane przez nas produkty są bardziej dostępne dla 
naszych klientów, którzy mogą korzystać z szerokiej gamy części za-

miennych, akcesoriów, narzędzi i wyposażenia warsztatów.” Pracow-
nicy zatrudnieni w serbskim oddziale Europartu mają duże 
doświadczenie w sprzedaży części, dzięki czemu służą klientom pro-
fesjonalnym doradztwem.
Szczególnie dużym zainteresowaniem w Serbii, podobnie jak na in-
nych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, cieszą się produkty 
marki własnej Europart. Klienci w Serbii doceniają ich wysoką jakość. 
Europart chce zostać liderem rynku w Europie Środkowej i Wschod-
niej. Firma chce rozszerzyć swoją sieć sprzedaży z 70 do 100 oddzia-
łów. W Serbii, Europart jest dystrybutorem części tylko do samocho-
dów dostawczych.

„Jesteśmy bardzo dumni z tej ważnej nagro-
dy. Oznacza ona, że rynek docenia nasze 
starania, to dla nas duża motywacja. Wyróż-
nienie ‘The Best Brand 2015’ pokazuje, że 

AKTUALNOŚCI

nasi klienci i cała branża pojazdów użytko-
wych docenią wysoką jakość oraz nasze in-
dywidualne podejście do każdego klienta. 
W  szczególności chciałbym podziękować 

naszym pracownikom, którzy spełniają wy-
sokie wymagania klientów. To dzięki ich 
umiejętnościom i wyjątkowemu zaangażo-
waniu, po raz kolejny zdobyliśmy ten presti-
żowy tytuł” – powiedział Pierre Fleck, dyrek-
tor zarządzający Europart, odbierając nagro-
dę 11 czerwca 2015 roku w Stuttgarcie.
Nie bez znaczenia dla wyboru Europartu na 
„Najlepszą markę 2015” było wprowadzenie 
na rynek nowej linii produktów. W sumie 
w ofercie znalazło się ponad 400 000 artyku-
łów, w tym części do pojazdów użytkowych 
znanych marek premium, szeroka gama 
odzieży roboczej oraz części zamienne wła-
snej marki Europart. Klienci mogą wybierać 
z ciągle rozszerzanej gamy produktów Euro-
part Premium Parts, w tym ponad 6000 czę-
ści zamiennych do pojazdów użytkowych 
oraz wyposażenia warsztatów. Produkty 
własnej marki Europart są dostosowane do 
norm producentów pojazdów. Ich jakość jest 
stale monitorowana przez wewnętrzny sys-
tem zarządzania oraz niezależne instytucje 
certyfi kacyjne. Dodatkowo wysoką nieza-
wodność potwierdzają testy przeprowadza-
ne w trudnych warunkach podczas wyścigów 
ciężarówek. 
Równie ważna dla warsztatów pojazdów 
użytkowych i klientów fl otowych jest wysoka 
dostępność części zamiennych, którą za-
pewnia centralny magazyn Europart w Werl, 
skąd są one wysyłane kilka razy dziennie. 
Uznanie zyskał również warsztatowy system 
TrailerSTATION Europart. Czytelnicy wydaw-
nictwa ETM wskazali TrailerSTATION jako 
jeden z najlepszych niezależnych systemów 
w kategorii koncepcji warsztatów. W sumie 
Europart uplasował się na dobrym trzecim 
miejscu w kategorii koncepcji serwisowych 
dla branży ciężarowej. 
„Wysoka ocena niezależnej koncepcji warsz-
tatowej dowodzi, że Europart zmierza we 
właściwym kierunku, wprowadzając takie 
udogodnienia jak TrailerSTATION. Wyraźny 
nacisk na jednostki ciągnione, niezależność 
marki i rozbudowana sieć wyróżniają Trailer-
STATION na tle innych koncepcji warsztato-
wych, zapewniając unikalną propozycję 
sprzedaży w tym ważnym segmencie” – po-
wiedział Olaf Giesen, dyrektor sprzedaży 
Europart Niemcy.

Czytelnicy czasopism branżowych „Lastauto Omnibus”, 
„Trans Aktuell” i „Fernfahrer” już po raz drugi z rzędu uznali 
Europart za najlepszą markę roku w kategorii części 
zamienne do ciężarówek i autobusów. Eksperci branży 
transportowej docenili profesjonalną obsługę oraz szybkie 
dostawy. W głosowaniu wzięło udział 7500 osób.

Fot. Europart
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Europart opublikował nową broszurę poświęconą 
sprzęgłom. 28-stronicowy zeszyt zawiera nie tylko 
najważniejsze części zamienne i wyposażenie 
warsztatów do naprawy sprzęgieł, ale również wyjaśnia 
technologię zastosowaną w ich produkcji i podaje 
praktyczne wskazówki dotyczące diagnozy uszkodzeń 
i identyfi kacji przyczyn błędów w sprzęgłach.

Co, gdzie i jak?
SPRZĘGŁO. 

Przy opracowywaniu broszury Euro-
part ściśle współpracował ze specja-
listami od sprzęgieł LuK z fi rmy Scha-

effl er Automotive Aftermarket.

DO 30% DŁUŻEJ

Europart oferuje zestawy sprzęgieł dla 
wszystkich marek pojazdów użytkowych, 
w  tym sprzęgła do samochodów ciężaro-
wych i autobusów – 430 mm oraz do samo-
chodów dostawczych – 240 mm i osobowych 
– 180 mm. Szczególne układy sprzęgłowe 
w  ofercie Europart to sprzęgło LuK 
HD30PLUS z najnowszej generacji okładzi-
ną ścierną, która wydłuża czas eksploatacji 
układu o 30%. Te innowacyjne, o wydłużonej 
żywotności okładziny są podzielone na dwie 
warstwy: górna oferuje doskonałe właściwo-
ści tarcia i tym samym zapewnia wysoki po-
ziom komfortu jazdy oraz niskie zużycie, 

a  dolna zapewnia niezbędną sztywność 
i stabilność okładziny. Nowe okładziny sprzę-
gła do trudnych zastosowań są teraz dostęp-
ne w rozmiarach 430, 400 i 360 mm.
Europart oferuje również LuK RepSet Smar-
TAC Schaeffl er Automotive Aftermarket. To 
sprzęgło jest stale kontrolowane i samoregu-
lowane. Dzięki okładzinom o długiej żywot-
ności, może służyć nawet dwa razy dłużej niż 
standardowe.
Wśród zestawów naprawczych do sprzęgieł 
w ofercie Europart znajdują się również tar-
cze sprzęgła, koła zamachowe, łożyska pilo-
tażowe, uszczelki olejowe wału korbowego, 
łożyska, centralne mechanizmy uwalniania 
siłowników sprzęgła i dopalacze sprzęgła. 
Oprócz części zamiennych od znanych pro-
ducentów, takich jak: LuK, Valeo, Wiktor 
Renz, Wabco i Knorr-Bremse, oferowane są 
również części marki własnej Europart. 
Wśród nich znajdują się koła zamachowe 

i  łożyska pilotażowe dla szerokiej gamy sa-
mochodów ciężarowych i autobusów.

NAUKA WYMIANY

Znaczną część opracowania zajmują wyma-
gania warsztatowe. Oprócz testów i narzędzi 
centrujących, prezentowany jest tam również 
sprzęt serwisowy do prawidłowego napeł-
niania płynu chłodniczego i odpowietrzania 
układu hydraulicznego sprzęgła oraz podno-
śnik o udźwigu 15 t do bezpiecznego monta-
żu i demontażu skrzyń biegów.
Coraz bardziej powszechne są zautomaty-
zowane skrzynie biegów, dlatego szczegól-
ną rolę odgrywa naprawa zastosowanego 
w nich sprzęgła. W związku ze zmianą sprzę-
gła, elektronika nie rozpoznaje jego dokład-
nego położenia. Prowadzi to do zakłóceń 
w regulacji różnych układów, które są często 
błędnie interpretowane jako problem roz-
dzielania sprzęgła. Mechanizm kontrolny 
musi „nauczyć się” spinać i rozpinać nowe 
sprzęgło. Instrukcje dotyczące prawidłowe-
go sposobu montowania sprzęgła znajdują 
się zazwyczaj na ulotce w opakowaniu z za-
pasowym sprzęgłem. 
W wielu pojazdach użytkowych proces 
„uczenia” można wykonać wyłącznie za po-
mocą urządzenia diagnostycznego. Europart 
oferuje APT08 Axone 4 od Texy. To przeno-
śne urządzenie diagnostyczne jest wyposa-
żone w 9,7-calowy ekran dotykowy i aparat 
fotografi czny VGA oraz moduł sieci WLAN, 
który umożliwia połączenie z Internetem, 
i Bluetooth do komunikacji z interfejsem Te-
xa. APT08 Axone 4 może być również wyko-
rzystywane do przeprogramowania sprzęgła 
jednotarczowego do podwójnego dysku. 
Oferuje również kilka dodatkowych ustawień 
i funkcji diagnostycznych do samochodów 
ciężarowych, autobusów i samochodów do-
stawczych.

PRZYCZYNY I ŚRODKI

Broszura Europart z informacjami technicz-
nymi na temat sprzęgieł LuK zawiera specja-
listyczne opisy. Podzielona jest w zależności 
od przyczyn reklamacji, śledzenia błędów, 
diagnozowania i rozwiązywania problemów. 
Opracowanie dostarcza cennych i przydat-
nych praktycznych wskazówek na temat pra-
widłowego i efektywnego podejścia do błę-
dów, które mogą wystąpić w sprzęgle. 
Szczegółowe zdjęcia i opisy wskazują sytu-
acje, w których dochodzi do uszkodzenia tar-
czy sprzęgła, tarczy dociskowej, systemu 
uwalniania wału skrzyni biegów i koła zama-
chowego. Przedstawione są przyczyny 
i wskazane wymagane środki naprawcze.
Tabelaryczne zestawienie przyczyn rekla-
macji, takich jak „sprzęgło nie rozdziela”, 
„sprzęgło ślizga się” lub „sprzęgło wydaje 
dźwięki” ułatwia znalezienie przyczyn uste-
rek i pozwala uniknąć niepotrzebnej pracy. 
28-stronicowa broszura jest dostępna za 
darmo we wszystkich oddziałach Europart. 
Można ją zamówić telefonicznie pod nume-
rem 0800 9090905.

AKTUALNOŚCI

Firma działa we Włoszech od 2013 roku, cały 
czas rozbudowując swoją sieć dystrybutorów. 
W ciągu najbliższych miesięcy oddziały Euro-
partu mają pokryć swoim zasięgiem prawie 
całe terytorium Włoch, zapewniając włoskim 
klientom optymalną obsługę. „Jako międzyna-
rodowy dystrybutor części zamiennych do po-
jazdów użytkowych dysponujemy ogólnoeuro-
pejską siecią 200 oddziałów w 27 krajach, sta-
le poszerzając naszą obecność we Włoszech. 
W ciągu najbliższych lat chcemy być jednym 
z  trzech największych graczy na tym rynku 
–  wyjaśnia Francesco Marangio, odpowie-
dzialny za włoski rynek. – Nasi klienci mają do 
dyspozycji bogatą ofertę produktów: ponad 
400 000 części do samochodów ciężarowych, 
dostawczych, autobusów, naczep i przyczep. 
Oferujemy szeroki asortyment, w tym produk-
ty marek premium oraz sprzedawane pod na-
szą własną marką Europart. Poza tym, klienci 
mogą korzystać z  naszej ogólnoeuropejskiej 
sieci oddziałów”. Regularne dostawy z cen-
tralnego magazynu w Werl (Niemcy) gwaran-
tują wysoką dostępność wszystkich części 
w każdym regionie Włoch.
Francesco Marangio zapewnia, że odwie-
dzający targi byli bardzo zainteresowani pro-

W maju obchodzono 15. rocznicę działania 
Europart na rynku szwedzkim. W ciągu 
ostatnich pięciu lat fi rma odnotowała silny 
i stały wzrost właśnie w tym kraju.

„Jestem szczególnie dumny z naszych pracowników, którzy odegrali 
ważną rolę w sukcesie Europart w Szwecji” – powiedział Mikael Bor-
nandersson, dyrektor odpowiedzialny za Europart Szwecja (siedziba 
w Malmö) od 1 sierpnia 2008 r. Obecnie 34 doskonale wykwalifi kowa-
nych pracowników zatrudnionych jest w pięciu szwedzkich oddziałach.
W Örebro 1 czerwca 2015 r. został otwarty nowy oddział Europart. 
Miasto to liczy około 100 tysięcy mieszkańców. Jest strategicznie po-
łożone między Göteborgiem a Sztokholmem. „Otwarcie nowego od-
działu w Örebro podkreśla naszą strategię wzrostu. Wkrótce powsta-
ną kolejne fi lie” – zapowiedział Mikael Bornandersson. Pod koniec 

ubiegłego roku oddział w Göteborgu został przeniesiony do nowej lo-
kalizacji, w bezpośrednim sąsiedztwie portu. Dzięki tej zmianie prze-
strzeń magazynowa zwiększyła się z 400 do 650 m2.
Mikael Bornandersson jest przekonany, że Europart będzie kontynu-
ować swój europejski sukces w kraju skandynawskim: „Szwecja jest 
obiecującym rynkiem wzrostu dla naszej fi rmy ze względu na silną po-
zycję branży logistycznej. Oprócz dostępności i szybkiej dostawy czę-
ści, nasi szwedzcy klienci szczególnie cenią szeroką gamę produktów, 
która obejmuje około 400 000 pozycji. Europart oferuje klientom alter-
natywę dla oryginalnych części zamiennych, wybrane materiały eksplo-
atacyjne i części podlegające zużyciu w ramach oferty produktów wła-
snej marki” – wyjaśnia Mikael Bornandersson. Dziś, asortyment wła-
snej marki Europart obejmuje ponad 6000 pozycji. Oprócz materiałów 
i wyposażenia warsztatów, takich jak produkty chemiczne, oleje i narzę-
dzia, klienci mogą również uzyskać części zamienne do osi i hamulców, 
zawieszenia, akcesoria do silników, oświetlenie i elementy elektryczne 
wraz z wyborem sprzętu i akcesoriów. 

15 LAT EUROPART W SZWECJI

EUROPART NA AUTOPROMOTEC 2015

duktami i usługami fi rmy Europart. „Targi są 
dla nas okazją, żeby spotkać się i porozma-
wiać z naszymi partnerami i klientami. Dzięki 
temu wzmacniamy i rozwijamy nasze relacje. 
Od momentu wejścia na rynek włoski 
w 2013 r. robimy dobrą robotę. Nasi partne-
rzy doceniają naszą rzetelność, duży asorty-
ment i dostępność części – to argumenty, 
które są ważne również dla ich klientów”.
Oprócz trwającej rozbudowy sieci, prezenta-
cja Europart podczas Autopromotec 2015 
koncentrowała się również na przedstawieniu 
szerokiej gamy produktów własnej marki Eu-
ropart. Oferta skierowana jest do klientów 
szukających alternatywy dla oryginalnych 
części zamiennych, wybranego asortymentu 
materiałów eksploatacyjnych i części podle-
gających zużyciu. „W ostatnich latach zauwa-
żyliśmy rosnące zapotrzebowanie na wyso-
kiej jakości alternatywę. Mianowicie, odpo-
wiednie części o takiej samej funkcjonalności 
i jakości jak oryginalne. Przede wszystkim 
chodzi o zawieszenie, układ hamulcowy, fi ltry 
i elektrykę. Jako pełnozakresowy dostawca, 
mamy odpowiednie rozwiązania w tym za-
kresie, oferując produkty własnej marki Euro-
part” – wyjaśnia Francesco Marangio.

Dziś, asortyment własnej marki Europart 
obejmuje ponad 6000 części. Oprócz mate-
riałów i wyposażenia warsztatów, oferowa-
ne są również wyroby chemiczne, oleje i na-
rzędzia. Klienci mogą również zamówić czę-
ści zamienne do osi i hamulców, zawiesze-
nia, akcesoria do silników, oświetlenie 
i elektrykę. Wśród propozycji niemieckiego 
dystrybutora znajdują się tarcze i klocki ha-
mulcowe, fi ltry, amortyzatory pneumatycz-
ne, wycieraczki szyby przedniej i pompy 
wodne. Warto podkreślić, że produkty 
własnej marki Europart, w tym tarcze i kloc-
ki hamulcowe, z powodzeniem przeszły 
sprawdzian niezawodności i jakości w eks-
tremalnych warunkach na torze wyścigo-
wym.
Kolejnym kluczowym obszarem działalności 
Europart jest rozszerzony zakres części za-
miennych do autobusów. Obecnie oferowa-
nych jest ponad 5000 artykułów, które znaj-
dują zastosowanie we wszystkich popular-
nych modelach autobusów i autokarów. We 
Włoszech Europart zaprezentował nowy ka-
talog z częściami zamiennymi, akcesoriami, 
narzędziami i wyposażeniem warsztatowym 
dedykowany serwisom autobusowym.

Podczas wystawy 
Autopromotec 2015 
w Bolonii Europart 
przedstawił szeroką gamę 
części zamiennych 
i materiałów 
eksploatacyjnych wraz 
z wyposażeniem dla 
warsztatów pojazdów 
użytkowych. 

Fot. Europart
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CZĘŚCI ZAMIENNE opony zimoweRYNEK CEP

Jak wiadomo, budowana z mozołem 
przez wiele lat Centralna Ewidencja 
Pojazdów miała przyczynić się do ucy-

wilizowania obrotu pojazdami oraz ukrócenia 
rozmaitych patologii. Miała się stać również 
źródłem twardej wiedzy na temat tego, czym 
jeżdżą Polacy. Tymczasem powstała baza, 
w której do jednego worka wrzucono zarów-
no pojazdy jeżdżące, jak i te które istnieją je-
dynie w sentymentalnej pamięci swoich daw-
nych właścicieli. Przez fałszujący rzeczywi-
stość pryzmat statystyk CEP-u, na rynek mo-
toryzacyjny patrzą ci, od których zależy 
kształt regulujących go przepisów. Może 
to doprowadzić do podejmowania błędnych 
decyzji, które odczują wszyscy obywatele. 
Poważnie ucierpi na tym również niezależny 
rynek motoryzacyjny. 

MÓWIĄ WIEKI
Niektóre dane zebrane w bazach CEP odbie-
gają od rzeczywistości w sposób wręcz kurio-
zalny. Wynika z nich na przykład, że mamy 
w Polsce 23 073 pojazdy starsze od motory-
zacyjnej legendy, czyli Forda T, pierwszego 
samochodu produkowanego na taśmie mon-
tażowej. Z danych CEP wynika, że w Polsce 
przechowało się historyczne dziedzictwo 
światowej motoryzacji, a unikaty, o które po-
winny starać się muzea z całego świata, moż-
na znaleźć w każdym powiecie. Widok pol-
skich ulic powinien, z grubsza rzecz biorąc, 
przypominać Hawanę. W ewidencji znajduje 
się bowiem 5 mln pojazdów historycznych, 

Przedstawiciele ofi cjalnych instytucji odpowiedzialni za politykę 
motoryzacyjną w Polsce czerpią informacje o krajowym parku 
samochodowym z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tymczasem 
dane te są na tyle nieaktualne, że poważnie zniekształcają 
obraz parku samochodowego w Polsce.

CEP-EM W NIEZALEŻNYCH

którym przysługują żółte tablice rejestracyj-
ne. Wśród tych aut jest między innymi 38 ty-
sięcy syren. Według CEP jest ich w Polsce 
więcej niż egzemplarzy wielu współczesnych 
popularnych aut. Charakterystyczny dwusu-
wowy gang jedynego osobowego auta rodzi-
mej konstrukcji powinien więc rozbrzmiewać 
nie tylko na hobbystycznych zlotach. Z kolei 
fi larem polskiego transportu jest wedle bazy 
CEP samochód dostawczy marki Żuk. Zare-
jestrowanych jest bowiem 65 tysięcy takich 
wehikułów. Nie bez kozery w Egipcie, do któ-

rego produkowane w Lublinie samochody 
niegdyś eksportowano, mawiano, że Żuki są 
jak piramidy – stare, sypią się, ale są.
To jednak nie koniec niespodzianek dla miło-
śników historii motoryzacji, jakie kryją się 
w zbiorach CEP. Aż 2659 zarejestrowanych 
wehikułów zostało wyprodukowanych w roku 
1900. Są to więc prawdziwe cudeńka z cza-
sów Benza i Maybacha, pionierów motoryza-
cji. Centralna Ewidencja Pojazdów w swoim 
zamiłowaniu do przeszłości poszła jednak 
dalej. Otóż można w niej znaleźć pojazdy, 
które według zapisanych w bazie informacji 
mają ponad... tysiąc lat, a więc były niemymi 
świadkami Chrztu Polski.

SPRAWA JEDNAK POWAŻNA
Oczywiście można się śmiać z tych kwitną-
cych od lat w CEP-ie kwiatków. Problem po-
lega jednak na tym, że konsekwencje panu-

jącego w państwowym systemie bałaganu są 
niezmiernie poważne. Aż 6,7 mln nieaktyw-
nych od 8 lat pojazdów, czyli takich, które nie 
przeszły okresowego badania technicznego, 
zaśmieca ofi cjalne bazy Centralnej Ewiden-
cji Pojazdów, tworząc błędne wyobrażenie 
o parku samochodowym w Polsce, zarówno 
co do średniego wieku eksploatowanych 
pojazdów, jak również nasycenia samocho-
dami polskiego rynku.
Dane CEP, na które niczym na świętą księgę 
powołują się rozmaite środowiska, wylicza-
jąc w oparciu o nie różne wskaźniki, wyko-
rzystywane są do kształtowania opinii pu-
blicznej, którą alarmuje się informacjami 
o zalewaniu Polski przez „złom” sprowadza-
ny z Zachodu oraz zagrożeniu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego wynikającego z faktu, 
że jeździmy najstarszymi samochodami 
w Europie. Mówiąc krótko, niektóre grupy in-
teresu wymachują obarczonymi poważnymi 
błędami statystykami, postulując ogranicze-
nie indywidualnego importu używanych aut 
z zagranicy, co ma wpłynąć rzekomo na od-
młodzenie parku samochodowego, a co za 
tym idzie poprawę bezpieczeństwa, ograni-
czenie zanieczyszczenia środowiska itd.
Tymczasem, jeśli weźmie się poprawkę jedy-
nie na martwe dusze w CEP-ie, okazuje się, 
że średni wiek samochodów osobowych 
i ciężarowych w Polsce zawyżony jest aż 
o 4 lata i wynosi nieco ponad 12,1 lat. Olbrzy-
mie różnice między stanem faktycznym, 
a statystyką opartą na danych CEP widać 
również w liczbie pojazdów przypadających 
na 1000 mieszkańców. Wynosi ona 405 sa-
mochodów, czyli aż o 113 mniej, niż wynika 
to z ofi cjalnych danych.
Kiedy widzi się polską motoryzację taką, ja-
ka ona jest, nie zaś jej odbicie w krzywym 
zwierciadle CEP-u, dochodzi się do odmien-
nych wniosków. Pod względem wieku samo-
chodów nie odbiegamy bowiem tak radykalnie 
od średniej unijnej, jak to nam niektórzy wma-
wiają. Jeśli zaś chodzi o stopień nasycenia po-
jazdami społeczeństwa, plasujemy się nie 
w awangardzie unijnej, lecz poniżej średniej, 
za takimi krajami jak choćby Łotwa i Czechy.

CO GROZI NIEZALEŻNYM?

Nieaktualne dane stanowią również poten-
cjalną pułapkę dla branży niezależnych 
usług warsztatowych. Budowanie na ich 
podstawie planów biznesowych może dopro-
wadzić w konsekwencji do zupełnie nietra-
fi onych decyzji. Można sobie wyobrazić, 
że ktoś np. postanawia wyspecjalizować się 
w obsłudze wspomnianych już żuków, do ob-
sługi których jako jedno z głównych narzędzi 
diagnostycznych stosuje się próbnik w po-
staci kabli z żarówką. Oczywiście to celowo 
przerysowany przykład, ale pokazuje mieli-
zny, jakie powstają z powodu bezkrytyczne-
go powoływania się na te dane. Alfred Fran-
ke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
i Producentów Części Motoryzacyjnych 
zwraca uwagę na gigantyczną różnicę 
w wartości rynku części i napraw, wynikającą 
z błędów zawartych w danych CEP. – Wynosi 
ona aż 9 mld zł. To o 2 mld więcej niż budżet 
Polski przewiduje na ochronę zdrowia.
Zafałszowana statystyka szkodzi również 
dystrybutorom. „Błędne dane o wielkości 
parku samochodowego powodują bezwied-

ne przekazywanie przez podmioty działające 
na tym rynku fałszywych informacji swoim 
partnerom handlowym, a także bankom, 
fi rmom ubezpieczeniowym, akcjonariuszom” 
– wyjaśnia Bogumił Papierniok, dyrektor 
zarządzający Moto-Profi l Sp. z o.o.
Swoje obawy zgłasza również branża stacji 
kontroli pojazdów. „Nieodpowiadające rze-
czywistości statystyki mogą doprowadzić do 
nadmiernego stymulowania wzrostu liczby 
SKP tam, gdzie jest to ekonomicznie nieuza-
sadnione” – twierdzi Jerzy Maliński, prezes 
Organizacji Pracodawców Moveo. 
Dobrze by było, żeby głos sektora niezależ-
nego nie tylko wybrzmiał, ale również został 
usłyszany przez naszych prawodawców. 
Bez właściwego oglądu rzeczywistości trud-
no o sensowną politykę motoryzacyjną, któ-
ra będzie kierowała się interesem zarówno 
konsumentów, jak i całej gospodarki.

Źródło: Raport opracowany przez Koalicję Prawo 
do Naprawy R2RC – Kierunek 2020, dotyczący 
błędów w bazach danych Centralnej Ewidencji 
Pojazdów.

Od lewej: Bogumił Papierniok – dyrektor zarządzający Moto-Profi l, Alfred Franke – prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
i Producentów Części Motoryzacyjnych i Jerzy Maliński, prezes Organizacji Pracodawców Moveo.

Fot. SDCM

WIEK POJAZDÓW

wszystkie pojazdy, w tym nieaktywne 2014
pojazdy z wyłączeniem nieaktywnych od 8 lat

Średni wiek aktywnych samochodów 
osobowych, ciężarowych (w tym blisko 
440 tys. samochodów osobowych z tzw. 
kratką) i ciągników siodłowych to 
12,1 lat.

Polska (oficjalne dane: 519) 

Korekta naniesiona na bazy CEP zdecydo-
wanie zmienia obraz nasycenia rynku, 
pokazując, że wskaźnik zmotoryzowania 
w Polsce jest niższy od średniej europejskiej. 

Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych 
na 1000 mieszkaŃców 6,7 mln sztuk nieaktywnych od 8 lat pojazdów w wieku blisko 

33 lat zaśmieca ofi cjalne bazy Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów, tworząc błędne wyobrażenie o parku samochodowym 
w Polsce

Liczba nieaktywnych pojazdówLiczba pojazdów

Rodzaj pojazdu 
wszystkie pojazdy,  
w tym nieaktywne  

2014 

pojazdy aktywne 
2014 

osobowe 19 977 617 

ciężarowe  3 033 468 2 269 394 

ciągniki siodłowe 329 308 283 988 

motocykle 1 188 320 603 619 

motorowery 1 216 091 1 079 288 

autobusy 105 835 77 679 

naczepy 322 347 275 805 

inne 4 137 535 3 354 753 

cała baza 30 310 541 23 560 167 

15 615 639
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Europejska, najbardziej prestiżowa se-
ria, znana pod nazwa European 
Truck Racing Championship, rozpo-

częła się 25 kwietnia br. rundą na hiszpań-
skim torze Circuit Ricardo Tomo położonym 
koło Walencji. Wyścigi w sezonie 2015 odbę-
dą się w sumie na 10 europejskich torach, 
w 8 państwach. Niemal równolegle – jednak 
w nieco mniejszym wymiarze – w Hiszpanii, 
Anglii i Francji rozpoczęły się rozgrywki kra-
jowe. Biorą w nich udział zespoły z dużo 
skromniejszymi budżetami, składające się 
często z pasjonatów, wolontariuszy czy 
członków rodzin kierowców. Jednak mimo iż 

SPORT DLA MAS
Europejska runda wyścigów ciężarówek FIA to bardzo 
popularna impreza motorowa przyciągająca tysiące fanów 
na tory wyścigowe. Tak popularna, że Hiszpanie, Anglicy 
i Francuzi nie muszą jeździć daleko, żeby regularnie 
kibicować swoim ulubieńcom. W ich krajach, oprócz rund 
Mistrzostw Europy FIA, od wielu lat organizowane są 
rozgrywki krajowe.

Tekst: Katarzyna Biskupska,  Zdjęcia: Buggyra, Cepsa, Team Oliver Racing, Team14

niektóre teamy dysponują pojazdami przygo-
towanymi przydziale skromnych funduszy, 
duch rywalizacji o puchar i tytuł mistrza, 
a także pasja do ścigania i ciężarówek pozo-
staje niezmienna. Wyścigi odbywają się z za-
chowaniem wszystkich reguł i przepisów. 
Jest tylko bardziej kameralnie i mniej mię-
dzynarodowo.

W GORĄCYM RYTMIE

I tak w Hiszpanii właśnie w Walencji, oprócz 
rundy serii Mistrzostw Europy FIA, zorgani-
zowana została runda Pucharu Hiszpanii 

(Copa de Espana). Puchar ten zorganizowa-
no po raz dwunasty pod nazwą XII GP Ca-
mion de Las Naciones. Druga i ostatnia run-
da Pucharu Hiszpanii zostanie zorganizowa-
na na torze Jarama w weekend 3-4 paździer-
nika br. Impreza odbędzie się po raz 29. pod 
nazwą GP Ramion de Espana.
Tutaj w eliminacjach krajowych startują 
doświadczeni kierowcy, jak Antonio Albace-
te, legendarny i jednocześnie najbardziej 
utytułowany hiszpański kierowca (15-krotny 
Mistrz Hiszpanii). Zawodnik startuje równole-
gle w eliminacjach europejskich FIA, w któ-
rych 3 razy zdobył tytuł indywidualnego 
Mistrza Europy i 3-krotnie razem z zespo-
łem Cepsa tytuł Mistrza w kategorii konstruk-
torów.
Amatorzy mają swoją oddzielną rundę. 
W tym roku odbyła się ona tego samego dnia 
co European Truck Racing Championship na 
torze w Walencji pod nazwą Trofeo Amateur 
– wzięło w niej udział 6 kierowców. Tym sa-
mym na padoku oprócz boksów ekip biorą-
cych udział w eliminacjach europejskich 
znajdowały się również namioty serwisowe 
drużyn biorących udział w pozostałych run-

dach. Było głośno, tłoczno i kolorowo, trybu-
ny były pełne widzów, a padok i otaczający 
go teren zatłoczone. 

Z PRAWEJ I Z LEWEJ

W sezonie 2015 w Wielkiej Brytanii odbędzie 
się 10 eliminacji British Truck Racing Cham-
pionship (BTRC). Rundy rozegrane zostaną 
na torach Brands Hatch i Pembrey (na obu 
dwukrotnie), Thruxton, Nürburgring, Doning-
ton, Silverstone i Snetterton. W eliminacjach 
tych startuje 22 kierowców podzielonych na 
dwie grupy. 
Ciężarówki wyścigowe, jak w pozostałych 
seriach, są to pojazdy zbudowane na bazie 
seryjnych modeli, według określonych wy-
tycznych. Co ciekawe w rundach BTRC, nie 
wszystkie bolidy jeżdżą z kierownicą po pra-
wej, „angielskiej” stronie. Właściwie liczba 
takich zawodników i kierowców prowadzą-
cych z lewego fotela jest porównywalna. 
W brytyjskich rozgrywkach można zobaczyć 
nie tylko MAN-y, Freightlinery, Renault czy 
Iveco – tak popularne w rundzie Mistrzostw 
Europy FIA. W eliminacjach tych ścigają się 
również bolidy DAF, Scania oraz marki 
angielskie, jak Seddon Atkinson i ERF.
Jednym z najbardziej utytułowanych kie-
rowców serii brytyjskiej jest Stuart Oliver 

z Teamu Oliver Racing. Zdobył m.in. łącznie 
10 tytułów Mistrza BTRC oraz raz tytuł 
Mistrza Europy w 2004 r.
W tym roku eliminacje brytyjskie nie są 
łączone z rundą Mistrzostw Europy FIA, za-
tem BTRC są organizowane niezależnie. Se-
ria European Truck Racing Championship 
gościła z jedną z rund na torze w Donington 
ostatnio w 2012 r.

NAJLEPSZA KOBIETA

Na torze w Nogaro, w dniach 20-21 czerwca 
br. oprócz czwartej rundy europejskich roz-
grywek ETRC FIA odbyła się również trzecia 
eliminacja o Puchar Francji (French Cup 
2015). W sumie francuskich eliminacji jest 
pięć – pozostałe rozegrane zostaną jeszcze 

Walencja. Prosta startowa i pierwszy zakręt – tam zawsze jest 
tłoczno i dochodzi do wielu zderzeń. To jeden z najbardziej 

widowiskowych momentów podczas każdego wyścigu.

Nie ma nic piękniejszego dla kierowcy niż zwycięstwo przed 
własną publicznością. Dla Antonio Albacete, utytułowanego 
kierowcy, to nie pierwszyzna, jednak zapewne za każdym razem 
jest to chwila równie piękna.

Jedna z eliminacji British Truck Racing Championship. Ciężarówka z numerem 55 ma kierownicę po prawej, „angielskiej” stronie.

José Rodrigues – ścigający się ciężarówką wyposażoną w części Europart – podczas rundy French 
Cup w Nogaro czterokrotnie stawał na podium. Aż trzy razy na najwyższym stopniu!

W Nogaro wciągu 
całego weekendu 

przewinęło się 
39 tys. widzów 
– o 10% więcej 
niż w minionym 

roku.



Wszystkie pasy mocujące, maty antypoślizgowe oraz osłony krawędzi marki własnej EUROPART 
spełniają odpowiednie normy, np. DIN EN 12195 i VDI 2700!

Zestaw do zabezpieczania ładunku
Bezpieczny i niezawodny transport dzięki produktom do zabezpieczania 
ładunku marki EUROPART.

Osłona krawędzi:
■ dostępna w różnych rozmiarach
■ certyfikat TÜV
■  z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego 

(PP)
■ odporna konstrukcja
■  większa powierzchnia bocznych elementów, 

dzięki czemu nacisk rozkłada się 
równomiernie

■ współczynnik K wynosi ≥ 1,78

Pasy mocujące:
■  kontrola prototypu przez niezależny instytut 

badawczy
■  dostępne w różnych długościach, dostarczane 

w 2 częściach: z hakiem profilowym i 
grzechotką (z krótką lub długą dźwignią)

■ siła mocowania: 300 lub 600 daN

Mata antypoślizgowa:
■  współczynnik tarcia wynosi poniżej normy VDI 

(μ=0,65)
■  odporność temperaturowa od –40°C do 

+110°C

???BEZPIECZEŃSTWOMocowanie ładunkówCZĘŚCI ZAMIENNE opony zimoweRYNEK CEPSPORT Wyścigi ciężarówek
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dzie się 29-30 sierpnia br. na torze Autodrom 
Most w tym roku już po raz 23. Na relację 
z tej imprezy oraz prezentację zespołu 
wspieranego przez Europart zapraszamy do 
kolejnego wydania Truck Expert.

Na padoku zawsze czekają na fanów różne atrakcje. Można zrobić sobie zdjęcie z kierowcami wyścigowymi i ich ciężarówkami oraz 
zdobyć cenne autografy. Na zdjęciu kierowcy temu Buggyra (od lewej): Adam Lacko i David Vrsecky.

Na torze w Nogaro przy okazji Mistrzostw Europy odbyła się kolejna eliminacja o Puchar Francji.

na torze Charade oraz Bugatti w Le Mans. 
Na tym ostatnim, legendarnym już torze, 
znanym ze słynnych 24-godzinnych wyści-
gów, w dniach 11-12 października rozegrany 
zostanie zarówno fi nał Pucharu Francji, jak 
i Mistrzostw Europy FIA oraz ofi cjalnie za-
kończy się europejski sezon wyścigowy.
Również rozgrywki francuskie mają swoje 
gwiazdy, jak Lionel Montagne z teamu Aravi 
jeżdżący Renault Premium, wielokrotny 
Mistrz Francji. W ubiegłym roku serce fanów 
skradła Niemka Steffi  Halm, która jako pierw-
sza kobieta wygrała mistrzostwa rundy fran-
cuskiej.
Ważnym graczem jest też Francuz pocho-
dzenia polskiego, Anthony Janiec, doświad-
czony kierowca, który startuje w ETRC, jest 
w swoim kraju ogromnie popularny i lubiany.
Tradycją wyścigów rozgrywanych we Francji 
są imponujące pokazy kaskaderów oraz 
parady pojazdów, zarówno tuningowanych, 
kolorowo pomalowanych ciężarówek, jak 
i amerykańskich trucków i wyczynowych mo-
tocykli. W tym roku parada liczyła aż 152 cię-
żarówki! Swoje miejsce mają też zloty truc-
kerów i organizowane przez nich koncerty.
W tym roku przez trybuny w Nogaro wciągu 
całego weekendu przewinęło się 39 tys. wi-
dzów – o 10% więcej niż w minionym roku.

Warto dodać, że wyścigi ciężarówek są rów-
nież bardzo popularne i lubiane u naszych 
południowych sąsiadów. Runda w czeskiej 
miejscowości Most – rozgrywana jako jedna 
z eliminacji Mistrzostw Europy FIA – odbę-



■ jakość „Made in Germany”

■ części nowe, nieregenerowane

■  wartość dodana stosowania nowych części: międzynarodowe rozwiązanie zmniejszające 

koszty logistyczne (bez zwrotu części używanych)

■ atrakcyjna cena w stosunku do jakości

■ produkcja certyfikowana przez TÜV SÜD

■ kompletny zestaw uszczelek z certyfikatem OE, wyprodukowanych w państwach UE

■ 100-procentowa kontrola pod kątem szczelności

■ 100-procentowa kontrola ruchu obrotowego wirników

■  ujednolicone, najwyższej jakości oznakowanie produktów za pomocą nowoczesnej technologii 

(laser)

■ wysokiej jakości karton

■ szeroka oferta obejmująca powszechnie używane typy pojazdów

Pompa cieczy
Optymalna wydajność chłodzenia silnika dzięki nowym pompom cieczy 
EUROPART

Dostępne są również inne referencje – oferta dostępna u sprzedawców. Podane są ceny netto.

CZĘŚCI  Pompy cieczy

POMPA CIECZY SCANIA 124

EP nr: 9150000927
OE/OEM nr: pd. 1896752

POMPA CIECZY MAN TGA D2876

EP nr: 9150000917
OE/OEM nr: pd. 51.06500.7066

POMPA CIECZY SCANIA R

EP nr: 9150000929
OE/OEM nr: pd. 1787120

POMPA CIECZY VOLVO FH

EP nr: 9150000915
OE/OEM nr: pd. 20734268

POMPA CIECZY VOLVO/RVI DXI

EP nr: 9150000908
OE/OEM nr: pd. 20744939

POMPA CIECZY MAN TGA

EP nr: 9150000971
OE/OEM nr: pd. 51.06500.6675

POMPA CIECZY DAF XF95/CF85

EP nr: 9150000911
OE/OEM nr: pd. 1399336

POMPA CIECZY DAF 105

EP nr: 9150000931
OE/OEM nr: pd. 1828162

 Cena: 228,00 zł  Cena: 840,00 zł

 Cena: 345,00 zł

 Cena: 390,00 zł

 Cena: 410,00 zł

 Cena: 315,00 zł

 Cena: 555,00 zł

 Cena: 515,00 zł

VO/RVI DXI

8
39

911
336

917
6500.7066

R

105

2

CZĘŚCI ZAMIENNE opony zimoweCZEŚCI

14  TRUCK EXPERT  •  NR 3/2015 www.europart.net www.europart.net                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRUCK EXPERT  •  NR 3/2015 15  

Pompa cieczy



■  produkcja zgodna z najwyższymi standardami motoryzacji; certyfikat TÜV i stały nadzór, 

TS16949

■ certyfikat KBA: spełniamy najwyższe europejskie standardy KBA 61251 i KBA 61263

■  bardzo nowoczesna produkcja ze: 

– 100-procentowym udziałem produkcji własnej 

– 100-procentową kontrolą całego procesu produkcji 

– 100-procentową kontrolą pod kątem luzu jałowego, powrotnego momentu obrotowego,  

   nastawczego momentu obrotowego, siły wyprzęgania, ruchu wałka ślimakowego w korpusie,  

   momentu obrotowego drążka, siły całkowitej, odporności na korozję i temperatur  

   ekstremalnych

■  przestrzegane są wszystkie wymogi europejskich dyrektyw oraz norm, ponadto jest to 

monitorowane przez niemieckich partnerów

■ stosowanie wysokogatunkowych środków smarnych

■  pozycja lidera w technologii dzięki ciągłej współpracy z producentami oryginalnego 

wyposażenia

■ bogaty asortyment: automatycznych i manualnych ramion rozpieraka

■  ujednolicone, najwyższej jakości oznakowanie produktów za pomocą nowoczesnej technologii 

(laser)

Ramię rozpieraka 
(dźwignia automatyczna)

???CZĘŚCI ZAMIENNE opony zimoweCZĘŚCI

16  TRUCK EXPERT  •  NR 3/2015 www.europart.net www.europart.net                                                                                                                                                                                                                                                                                         TRUCK EXPERT  •  NR 3/2015 17  

Podane są ceny netto.

CZĘŚCI  

MAN

Automatyczne ramię 
rozpieraka MAN F/L/M2000, 
TGA, tył, prawe lub lewe

Producent:  Europart
EP nr:   1205842070, 

1205842075
OE/OEM nr:  pd. 79 208C,

79 209C

MERCEDES

Automatyczne ramię 
rozpieraka ACTROS, przód 
prawe lub lewe, typ S-ABA 

Producent:  Europart
EP nr:   1205866510, 

1205866515
OE/OEM nr:  pd. 80 008C, 

80 009C

SCANIA

Automatyczne ramię rozpieraka 
SCANIA 4, tył, prawe lub lewe

Producent:  Europart
EP nr:   1205842220, 

1205842260
OE/OEM nr:  pd. 72 660C, 

72 661C

MERCEDES

Automatyczne ramię 
rozpieraka automatyczne 
ACTROS tył, lewe lub 
prawe, typ S-ABA

Producent:  Europart
EP nr:   1205866540, 

1205866545
OE/OEM nr:  pd. 80 014C, 

80 030C

MAN

Automatyczne ramię 
rozpieraka MAN TGA, tył, 
prawe lub lewe, typ S-ABA

Producent:  Europart
EP nr:   1205866630, 

1205866660
OE/OEM nr:  pd. 80 180C, 

80 181C

BPW

Automatyczne ramię 
rozpieraka BPW, prawe 
lub lewe, typ S-ABA

Producent:  Europart
EP nr:  1205868011
OE/OEM nr: pd. 80 019D

SCANIA

Automatyczne ramię 
rozpieraka SCANIA 4, 
przód, prawe lub lewe

Producent:  Europart
EP nr:   1205842735, 

1205842740
OE/OEM nr:  pd. 79 442C, 

79 443C

MERCEDES

Automatyczne ramię rozpieraka 
automatyczne ACTROS tył, 
lewe lub prawe, typ S-ABA

Producent:  Europart
EP nr:   1205866500, 

1205866505
OE/OEM nr:  pd. 80 000C, 

80 001C

 Cena: 199,00 zł  Cena: 239,00 zł

 Cena: 239,00 zł

 Cena: 239,00 zł

 Cena: 199,00 zł

 Cena: 199,00 zł

 Cena: 199,00 zł

 Cena: 239,00 zł

ka 

68011
0 019D

Ramię rozpierakaRamię rozpieraka
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W SKRÓCIE

13. ODDZIAŁ NA WĘGRZECH 

ROZWÓJ W CZECHACH

Europart konsekwentnie rozwija swoją sieć 
oddziałów, umacniając pozycję w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Na początku kwiet-
nia został otwarty nowy oddział w Gyöngyös, 
około 80 km na północny-wschód od Buda-
pesztu. Europart ma teraz w sumie 13 oddzia-
łów na Węgrzech. „Dzięki korzystnemu poło-
żeniu na osi Wschód – Zachód przy autostra-
dzie 3 możemy zapewnić szybką i komplekso-
wą obsługę naszym klientom w tej części 
Węgier – wyjaśnia Tamas Litvanyi dyrektor 
odpowiedzialny za rynek węgierski. –  Euro-

Europart przeniósł swoją siedzibę w Cze-
chach do nowego budynku w północno-
-wschodniej części Pragi. „Będziemy praco-
wać w nowym, nowoczesnym budynku 
w  bezpośrednim sąsiedztwie ważnego 
skrzyżowania autostrad R10 i D11 – powie-
dział Vladimir Boháč, dyrektor zarządzający 
Europart Czechy. – To sprawia, że jesteśmy 
bliżej naszych klientów. Ponadto, w nowej lo-
kalizacji jest znacznie więcej przestrzeni, 
większa jest powierzchnia sklepu i mamy do-
datkowe możliwości rozwoju”.
Pierre Fleck, dyrektor zarządzający Europart, 
ofi cjalnie otworzył nową czeską siedzibę 
17 czerwca. Czechy to ważny rynek dla Euro-
py Środkowej z dużym potencjałem rozwoju 
dla Europart. „Nasza strategia rozwoju zależy 
od dobrej infrastruktury, wysokiej dostępności 
części i szybkich dostaw do naszych klientów. 
Nowa siedziba w Pradze to solidne podwaliny 
dla dalszego rozwoju rynku z naszą rozszerzo-
ną ofertą, bardziej efektywną logistyką i lepszą 
obsługą klienta” – powiedział Pierre Fleck.
Nowy budynek w dzielnicy przemysłowej 
przy R10 ma ponad 150 m2 powierzchni 

Pierre Fleck, dyrektor zarządzający Europart

„Nasza strategia 
rozwoju zależy od dobrej 

infrastruktury, wysokiej 
dostępności części i szybkich 
dostaw do naszych klientów”

sprzedażowej i 675 m2 magazynu, w którym 
Europart Czechy przechowuje wszystkie 
ważne części zamienne i wyposażenie 
warsztatów. Codzienne dostawy z magazy-
nu centralnego w Werl, w Niemczech, za-
pewniają wysoką dostępność wszystkich 
części zamiennych do pojazdów ciężaro-
wych, dostawczych, autobusów, autokarów 
oraz przyczep i naczep. Z tego miejsca Euro-
part obsługuje głównie odbiorców w stolicy. 
W ramach dalszej ekspansji w nowej siedzi-
bie ma powstać ośrodek szkoleniowy, gdzie 
pracownicy czeskich warsztatów będą prze-
chodzić szkolenia z zakresu najnowszych 
technologii. W tym celu Europart ściśle 
współpracuje z renomowanymi dostawcami 
takimi jak: Wabco, Knorr-Bremse lub Haldex. 
Ponadto, oddział w Pradze przeszedł szkole-
nia i jest wykwalifi kowanym ekspertem w za-
kresie diagnostycznych urządzeń Texa.
Podobnie jak na wszystkich rynkach Europy 
Środkowej i Wschodniej, w Czechach ob-
serwuje się szczególnie wysokie zapotrze-
bowanie na produkty własnej marki Euro-
part. 

part oferuje jedną z najbardziej wszechstron-
nych sieci dystrybucji części zamiennych dla 
samochodów ciężarowych, autobusów, pojaz-
dów dostawczych, przyczep i  naczep”. Pra-
cownicy w nowej spółce zależnej Europart 
w  Gyöngyös mają duże doświadczenie 
w sprzedaży części, dzięki czemu zapewniają 
klientom profesjonalną obsługę i służą radą.
Podobnie jak na wszystkich rynkach Europy 
Środkowej i Wschodniej, na Węgrzech 
szczególnie dużym zainteresowaniem cie-
szą się produkty marki własnej Europart. 

Europart zaprezentował swoją ofertę na tar-
gach Logistyka – Transport 2015, które od-
bywały się w dniach 11 – 13 czerwca 2015 r. 
w Helsinkach. Europejski dystrybutor części 
zamiennych do pojazdów użytkowych nabył 
większościowy pakiet udziałów w spółce jo-
int venture Europart Finland Oy w 2014 roku 
i jest bardzo zadowolony z dotychczasowe-
go rozwoju rynku w Finlandii. Frank Lön-
nqvist, odpowiedzialny za rynek fi ński pracu-
je z Europart od 2001 r.: „Stale się rozrasta-
my. Zamierzamy rozszerzyć naszą sieć od-
działów w Finlandii w celu uzyskania jeszcze 
większego udziału w tym rynku.”
„Od momentu naszego wejścia na rynek fi ń-
ski 14 lat temu, Europart stał się w Finlandii 
rozpoznawalną marka, słynącą z solidności. 
Oprócz naszych usług i doświadczenia, 
klienci doceniają szeroką gamę produktów 
składających się z ponad 400 000 pozycji 
oraz wysoką dostępność naszych części” 

TRANSPORTS 
– LOGISTYKA

WIELKI SUKCES W WALENCJI

2015

– powiedział Frank Lönnqvist, odpowiedzial-
ny za dwa oddziały w fi ńskiej stolicy Helsin-
kach, gdzie pracuje ośmiu pracowników. 
Oprócz dwóch oddziałów w Helsinkach 
(w tym słabo zaludnionym kraju mocno roz-
winęły się usługi logistyczne i branża trans-
portowa) znajduje się siedem punktów 
sprzedaży.
Szef fi ńskiego oddziału Europart uważa, że 
mocną stroną niemieckiej fi rmy na rynku fi ń-
skim są części zamienne własnej marki Eu-
ropart. W Finlandii, podobnie jak w innych 
krajach skandynawskich, tradycyjnie domi-
nuje oryginalne wyposażenie. „Oferujemy 
konkurencyjną alternatywę w doskonałej ce-
nie” – zaznacza Frank Lönnqvist. Asorty-
ment własnej marki Europart obejmuje po-
nad 6000 części. 

W SKRÓCIE  

Ponad 250 klientów Europart zostało 
zaproszonych do udziału w pierwszym wyścigu 
Truck Race Grand Prix tego sezonu, które 
odbyło się w dniach 24 – 26 kwietnia w Cheste 
(obok Walencji). Zaproszeni klienci mieli okazję 
obejrzeć wyścig i dowiedzieć się więcej 
o produktach oferowanych przez Europart.

Giuseppe Cinanni, zarządzający rynkiem hiszpańskim, jest bardzo 
zadowolony z weekendu: „Podczas wyścigu nasi klienci mogli obser-
wować nasz zespół w pracy i zapoznać się z ofertą naszych produk-
tów. Odwiedzili nas eksperci z Niemiec, którzy zaprezentowali nasze 
produkty zatwierdzone do montażu w wyścigowych ciężarówkach. 
Team 14 używa części Europart w układach hamulcowych i zawiesze-
niu, stosuje też fi ltry i chemikalia tej marki”. 
Podczas wyścigów zdarzył się też godny zapamiętania epizod. W so-
botni wieczór Truck Race Organization poprosiła o wsparcie, ponie-
waż jedna drużyna wykorzystująca w swoim bolidzie komponenty OE 

– jej nazwa niech zostanie anonimowa – miała problemy z tarczami 
hamulcowymi. Europart zareagował szybko, oferując produkty wła-
snej marki Europart. Dzięki tej pomocy zespół mógł wystartować 
w niedzielę. Team był bardzo wdzięczny. Docenił również wysoką ja-
kość dostarczanych części zamiennych. 
„Dziki naszemu uczestnictwu w wyścigach ciężarówek możemy za-
cieśnić nasze relacje z klientami i dystrybutorami. Poza tym, takie wy-
darzenie jest wyjątkową okazją, aby pokazać naszą pozycję i jakość 
produktów. Bardzo pozytywne opinie naszych klientów potwierdzają 
wysoką jakość naszych produktów” – podkreśla Giuseppe Cinanni.
Minęło prawie 70 lat, od kiedy w 1948 roku powstał Europart. Aktyw-
nie działająca międzynarodowa fi rma handlowa z oddziałami i partne-
rami współpracującymi w 26 państwach w Europie i w Dubaju. Eks-
pansji grupy Europart poza rynek niemiecki towarzyszy stały wzrost 
wielkości obrotów. Ten pozytywny rozwój jest dowodem sukcesu stra-
tegii międzynarodowego rozwoju Europart przez: rozbudowę sieci od-
działów, otwartą i uczciwą współpracę z partnerami na zasadach joint 
venture, jak również rozwój sieci oddziałów skierowany specjalnie do 
określonych grup docelowych. 
„Hiszpania jest dla nas bardzo interesującym rynkiem. W ciągu 
kilku lat chcemy zdobyć tutaj pozycję lidera” – stwierdza Giuseppe 
Cinanni.

Fot. Europart

Fot. Europart

45 KLIENTÓW NA PADOKU

José Rodrigues, portugalski kierowca Teamu 14, sponsorowanego 
przez Europart, wziął udział we wszystkich cztery wyścigach w Le 
Castellet. Zawsze kończył wyścig jako jeden z siedmiu najlepszych 
kierowców, po drugim i trzecim wyścigu Rodrigues stanął nawet na 
podium. 
„Możemy naszym klientom dostarczyć wyjątkowych emocji, które to-
warzyszą rozgrywkom na torze. Nasi goście mogli być bardzo blisko 
zespołu i podglądać pracę mechaników, dosłownie zaglądając im 
przez ramię – mówi Jérôme Grau, odpowiedzialny za rynek francuski. 
– Wydarzenie to jest dla nas szczególnie wyjątkowe ze względu na 
naszą rolę sponsora zespołu. To nie tylko logo naszej fi rmy na samo-
chodzie Team 14, ale również części zamienne marki własnej Euro-
part, które w ten sposób sprawdzamy i testujemy w ekstremalnych 
warunkach. W ten weekend na przykład, mechanicy zamontowali na-
sze klocki i tarcze hamulcowe” – dodaje Grau.
Dziś, asortyment własnej marki Europart obejmuje ponad 6000 czę-
ści. Oprócz materiałów i wyposażenia warsztatów, takich jak produk-
ty chemiczne, oleje i narzędzi, klienci mogą również kupić części za-
mienne do osi i hamulców, zawieszenia, akcesoria do silników, oświe-
tlenia i elementy elektryczne. Wśród nich znajdują się tarcze i klocki 
hamulcowe, fi ltry, amortyzatory pneumatyczne, wycieraczki szyby 
przedniej i pompy cieczy chłodzącej.
„Nadal będziemy umacniać naszą obecność we Francji. Chcemy bu-
dować nowe oddziały i pogłębić dotychczasowe relacje” – zaznacza 
Jérôme Grau.

Podczas pięknej słonecznej pogody, 6 i 7 czerwca rozegrał się w Le Castellet pierwszy 
wyścig Truck Grand Prix francuskiej serii. Niedawno powstały oddział Europart 
odpowiedzialny za region między Marsylią a Niceą, fi rma New Truck Service z Francji, 
zaprosiła 45 swoich najlepszych klientów na tor Circuit Paul Ricard.

Wyniki Team 14 (José Rodrigues) podczas Grand Prix na 
torze w Le Castellet 

1. Wyścig (sob.) 5. miejsce (na 21 uczestników)

2. Wyścig (sob.) 3. miejsce (na 20 uczestników)

3. Wyścig (niedz.) 2. miejsce (na 21 uczestników)

4. Wyścig (niedz.) 7. miejsce (na 18 uczestników)

Fot. Circuit Paul Ricard
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Sprawne pojazdy na drodze i nowoczesne warsztaty z rzeszą zadowolonych klientów. 
Właściwym partnerem do realizacji takich celów jest WABCOWÜRTH. Posiada know-how 
w zakresie usług, diagnostyki i technologii przyszłości, które spełniają wymagania 
codziennej praktyki warsztatowej.

Zwiększenie obłożenia zleceniami.

Przyjazne i skuteczne 
narzędzie diagnostyczne. 

Zdobywanie nowych klientów 
i budowanie trwałej relacji.

Zawsze najnowsze 
standardy techniczne.

Naprawy zoptymalizowane 
pod kątem kosztów i czasu.

Uniwersalny system diagnostyczny 
W.EASY ma wiele unikalnych cech 
i zalet. To jedyne urządzenie na ryn-

ku ze zintegrowaną oryginalną diagnostyką 
WABCO SD. Pracę ułatwia bezprzewodowa 
komunikacja Bluetooth i/lub WLAN. Zintegro-
wana funkcja Flightrecorder pozwala na reje-
strację danych w rzeczywistych warunkach 
bez użycia komputera i udziału operatora. 
Przy przeprowadzaniu kompleksowych na-
praw pomaga system informacji technicznej. 
Uniwersalna diagnostyka pojazdów ma reko-
mendacje WABCO do zastosowania w auto-
ryzowanym punkcie serwisowym oraz Mer-
cedes-Benz. Można również instalować i ko-
rzystać z wielu wersji oprogramowania na 
tym samym stanowisku. Użytkownik ma do-
stęp do zarządzania zleceniami i kontroli 
kosztów oraz czasów napraw, co znacząco 
poprawia organizację pracy warsztatu. Mo-

dułowa budowa pozwala na zminimalizowa-
nie całkowitego kosztu zakupu i utrzymania 
systemu diagnostycznego.
Innowacyjne i modułowe rozwiązanie 
WABCOWÜRTH sprawia, że serwis samo-
chodów użytkowych staje się prostszy, bar-
dziej przejrzysty i skuteczny. W ten sposób 
każde rozwiązanie WABCOWÜRTH jest do-
stosowane do złożoności i szybkiego tempa 
rozwoju w technologii pojazdów użytkowych. 
Użytkownicy mają dostęp do regularnych ak-
tualizacji, aby system diagnostyczny był cały 
czas odpowiedni.
W.EASY integruje w jednym urządzeniu peł-
ną diagnostyką uniwersalną z oryginalną 
diagnostykę systemową WABCO, która jest 
oferowana w opcji. Przejrzysta struktura me-
nu, intuicyjna obsługa (wyszukiwarka teksto-
wa podobna do internetowej), a także zinte-
growane funkcje pomocy umożliwiają dia-

gnostykę przy pomocy kilku kliknięć. 
W.EASY to jedyny system diagnostyczny, 
który zapewnia prawdziwą wielozadanio-
wość dla wygodny i jeszcze lepszej wydajno-
ści. Jednoczesne wyświetlanie różnych funk-
cji i elementów informacji w maksymalnie 
czterech oknach sprawia, że diagnostyka 
staje się bardziej przejrzysta, oszczędzając 
cenny czas. Obszerne dane techniczne i in-
formacje o czasach pracy pomagają pracow-
nikom warsztatów w szybkim usunięciu uste-
rek. Zintegrowana technologia multiplekso-
wania zmniejsza liczbę potrzebnych przewo-
dów i adapterów: cały sprzęt dostarczany 
jest tylko w jednej zwartej i solidnej walizce. 
Zintegrowany Bluetooth lub WLAN umożli-
wiają mobilną pracę bez konieczności stoso-
wania połączenia kablowego. Regularne ak-
tualizacje sprawiają, że system zawsze za-
wiera najnowsze dane.

 

 

W.EASY+ BOX 
NOWA GENERACJA
W.EASY + jest niezawodnym 
partnerem w diagnostyce pojazdów 
użytkowych. Zintegrowana funkcja 
komunikacji poprzez WLAN, 
rejestrator do mobilnego 
nagrywania danych i wiele inne 
funkcji sprawiają, że W.EASY + BOX 
to doskonałe narzędzie 
warsztatowe. W.EASY + czyni 
diagnostykę szybszą i bardziej 
niezawodną.

Komunikacja WLAN: W.EASY + to pierwszy 
uniwersalny system diagnostyczny, w którym 
zastosowano nowoczesne rozwiązanie WLAN. Oznacza to, że 
W.EASY + Box może być bezpośrednio zintegrowany z istniejącą 
infrastrukturą WLAN. Kilka procedur diagnostycznych może zostać 
przeprowadzonych jednocześnie za pomocą tylko jednego komputera. 
Oszczędza to warsztatom ogromną ilość czasu i codziennych kosztów.

Wystarczająco wytrzymały do zastosowania 
w warsztacie: solidna aluminiowa obudowa 
i gumowane osłony boczne zapewniają 
optymalną ochronę W.EASY + Box, 
chroniąc w ten sposób anteny Bluetooth 
i WLAN przed uderzeniami.

Wielokolorowe diody LED dla zobrazowania 
aktualnego przepływu informacji i dodatkowe 
wskaźniki akustyczne dla zapewnienia jeszcze 
płynniejszej pracy. 

Szybszy proces aktualizacji oprogramowania. 
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii 
aktualizacja oprogramowania trwa krócej niż 
5 minut.

Zintegrowany rejestrator danych Flightrecorder 
pozwala na zapis danych diagnostycznych podczas jazdy 
bez konieczności wykorzystania komputera i operatora. 
Zarejestrowane dane można następnie analizować na PC 
i zobrazować grafi cznie w wielu układach dla 
wygodniejszej analizy.

Monitorowanie napięcia akumulatora pojazdu. Po podłączeniu 
do pojazdu, W.EASY + Box określa napięcie akumulatora 
i automatycznie dostosowuje się do rodzaju zasilania pojazdu: 
12 lub 24 V. Jeżeli napięcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, 
W.EASY + Box informuje użytkownika za pośrednictwem 
zarówno diody LED, jak i sygnału dźwiękowego.

Złącze 16-pinowe OBD z diodą LED. To 
pomaga znaleźć  gniazdo połączeniowe 
na pojeździe, nawet w słabo oświetlonych 
miejscach i w każdych warunkach.

MODUŁOWE PAKIETY 
OPROGRAMOWANIA

Rozwiązania diagnostyczne W.EASY są 
oparte na modułach, poczynając od najbar-
dziej podstawowej konfi guracji, a skończyw-
szy na kompletnym rozwiązaniu dla wszyst-
kich pojazdów użytkowych. Pakiety mogą 
być dostosowane do specyfi cznych wyma-
gań warsztatu. W ten sposób każdy klient 
wyposażony jest w indywidualną diagnosty-
kę W.EASY dostosowaną do specyfi cznych 
potrzeb. Pakiety oprogramowania można łą-
czyć w sposób modułowy.
Pakiety dla diagnostyki uniwersalnej zawiera-
ją oprogramowanie uniwersalne do samocho-
dów ciężarowych, naczep, przyczep, samo-
chodów dostawczych i autobusów wszystkich 
głównych producentów. W tym zakresie moż-
na korzystać z pełnej licencji dla wszystkich 
typów, jak również indywidualnych części od-
dzielnie lub w dowolnej kombinacji. Dostępne 
pakiety oprogramowania: Ciężarówka, Na-
czepa i Przyczepa, Samochód dostawczy, 
Autobus i kompletny pakiet oprogramowania. 
Najważniejsze funkcje diagnostyczne to m.in.: 
automatyczne skanowanie systemu, odczyt 
i  kasowanie kodów usterek, wybór, czytanie 
i porównanie rzeczywistych wartości, urucho-
mienia i testy oraz kalibracje i kodowanie.
Oferowane są również oryginalne systemy 
diagnostyczne WABCO do samochodów cię-
żarowych, przyczep i autobusów jako opcja. 
Tutaj możliwa jest również aktywacja kom-

pletnych lub indywidualnych pakietów: Cię-
żarówka, Naczepa i Przyczepa, Autobus 
oraz kompletny pakiet oprogramowania.
Dane techniczne, takie jak specyfi czne war-
tości testowe, parametry konserwacji i har-
monogramy oraz listy części i schematy dla 
różnych podzespołów i interaktywne sche-
maty połączeniowe pomagają w rozwiązy-
waniu problemów i dostarczają szczegółów 
na temat podłączonych komponentów. Dane 
techniczne są dostępne dla samochodów 
ciężarowych, przyczep i naczep, samocho-
dów dostawczych i autobusów. Można za-
mówić następujące licencje danych tech-
nicznych: pojazdy ciężarowe i przyczepy, 
lekkie samochody użytkowe i autobusy.
Kompleksowy, ale jednocześnie przejrzysty 
system kalkulacji kosztów i czasu pracy po-
wstał w oparciu o rozległą bazę danych zin-
tegrowaną w jednym module. Pomaga to wy-
eliminować podwójne obliczenia, które zda-
rzają się w głównych zadaniach, czyli dodat-
kowe obciążenie klienta. Ponadto, można 
również użyć modułu jednostki pracy, przy-
gotować preliminarz kosztów, zamówień, 
faktur i zamówień z dostawcami. Baza da-
nych klientów może być używana do zarzą-
dzania klientami i ich pojazdami oraz do za-
chowania pliku elektronicznego z historią dla 
każdego pojazdu. W ten sposób można za-
wsze zachować właściwą perspektywę. 
Warsztatom z kilkoma stacjami roboczymi 
oferowane są indywidualne rozwiązania 
zgodne z wymaganiami.

w diagnostyce wielomarkowej
Specjalista
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Specjalnie dla autobusów powstało innowa-
cyjne, uniwersalne i łatwe w użyciu rozwiąza-
nie diagnostyczne. Tylko W.EASY integruje 
w jednym urządzeniu oryginalną diagnozę 
systemową WABCO. WABCO jest jednym 
z wiodących dostawców systemu związane-
go z bezpieczeństwem autobusów. Stanowi 
to realne korzyści dla klientów, ponieważ wa-
runki bezpieczeństwa nie podlegają nego-
cjacji. Tylko oryginalna diagnoza systemu 
WABCO pozwala zdiagnozować je całkowi-
cie. Wybór wizualny pojazdu, lokalizacje i ty-
py gniazd diagnostycznych ułatwiają korzy-
stanie z menu, skracając czas potrzebny dla 
diagnozy. Oprogramowanie obsługuje szero-
ki zakres autobusów, dostarczanych m.in. 
przez: Evobus, MAN, Scania, Solaris, Volvo 
i wiele innych. System diagnostyczny dla au-
tobusów można kupić zarówno jako samo-
dzielny pakiet, jak i w połączeniu z każdym in-
nym pakietem. Oferowany jest również elek-
troniczny systemem WABCO „e-learning”.

SPRZĘT

W ofercie znajduje się komputer klasy PC Pa-
nasonic CF-53 Toughbook, który zapewnia 
optymalną wydajność w każdych warunkach. 
Do dyspozycji jest procesor Intel® Core i5, Win-
dows® 7 Professional, 14” kolorowy wyświe-
tlacz LCD HD z aktywną matrycą (TFT), wy-
trzymała obudowa odlewana ze stopu magne-
zu, ochrona przeciwwstrząsowa, łatwo wymie-
nialny HDD, wbudowany napęd DVD MULTI,
USB 3.0 SuperSpeed i port szeregowy. Bate-
rie działają do 11 godzin. Komputer waży 
2,65  kg i wytrzymuje upadek z wysokości 
76 cm. Udzielana jest na niego 3-letnia gwa-
rancja, w tym 6-miesięczna na baterie (opcjo-
nalnie / przedłużona gwarancja oraz dodatko-
wa na przypadkowe uszkodzenia). Oferowana 
jest również opcjonalna stacja dokującą (nu-
mer pozycji WW05 200 110) oraz zasilacz sa-
mochodowy (numer pozycji WW01 000 400).
Oczywiście można również korzystać z wła-
snego komputera PC. Należy wówczas za-
stosować się do specjalnych wymagań 
sprzętowych. Trzeba pamiętać, że w takim 
przypadku jednak nie jest możliwe zapew-
nienie pełnego wsparcia technicznego. 
Urządzenia wejściowe z WABCOWÜRTH zo-
stały specjalnie zaprojektowane odpowied-
nio do programu diagnostycznego W.EASY. 
Komputer Panasonic CF 53 jest dostarczany 
z zainstalowanym oprogramowaniem. Urzą-
dzenia diagnostyczne mogą być więc użyte 
natychmiast.
Zawsze dołączony jest wyjściowy pakiet, 
który stanowi podstawę każdego rozwiąza-
nia diagnostycznego W.EASY. Dodając wy-
magane oprogramowanie i odpowiedni 
sprzęt, buduje się indywidualne rozwiązanie, 
dostosowane do konkretnych potrzeb.
Diagnostyka W.EASY w pakiecie podstawo-
wym może zawierać: walizkę na sprzęt, inter-
fejs W.EASY + Box z rejestratorem zapisu, 
kabel USB (VCI – laptop), kabel OBD 16pin 
J1962, dostęp do hotline oraz jednodniowe 
wprowadzenie i szkolenie personelu. Opro-
gramowanie i adaptery zgodne są z wyma-
ganiami.

Wybór pojazdu ułatwia wizualne menu nawigacyjne

Oczywiście można również korzystać 
z własnego komputera PC. Należy wtedy 
zastosować się do specjalnych 
wymaganiań sprzętowych. Trzeba 
pamiętać, że w takim przypadku nie 
można liczyć na pełne wsparcie 
techniczne. Urządzenia wejściowe 
z WABCOWÜRTH zostały specjalnie 
zaprojektowane odpowiednio do 
programu diagnostycznego W.EASY. 
Komputer Panasonic CF 53 jest 
dostarczany z zainstalowanym 
oprogramowaniem. Urządzenie 
diagnostyczne może być użyte 
natychmiast.

Przejrzysta prezentacja wszystkich gniazd diagnostycznych.

Wyjściowy pakiet, który stanowi podstawę każdego rozwiązanie diagnostycznego W.EASY, jest zawsze dołączony. Dodając wymagane 
oprogramowanie i odpowiedni sprzęt, buduje się indywidualne rozwiązanie, dostosowane do konkretnych potrzeb.

NACZEPY, PRZYCZEPY, CIĄGNIKI

W.EASY Trailer Power to mobilny, inteligent-
ny zestaw testujący oświetlenie i sygnały ste-
rujące w naczepie, przyczepie i w ciągniku. 
Urządzenie może być wykorzystywane na 
wielu obszarach.
Jednym z zastosowań jest test oświetlenia 
przyczepy (12 V i 24 V). Podczas oględzin 
można wygodnie sterować poszczególnymi 
funkcjami testu oświetlenia za pomocą pilota 
zdalnego sterowania. Wadliwe urządzenia 
oświetleniowe są rozpoznawane przez inteli-
gentny system wykrywania wad i wyświetla-
ne za pomocą wskaźnika LED oraz sygnali-
zowane odpowiednim kodem błędu na wy-
świetlaczu.

Poszczególne moduły oświetleniowe w cią-
gniku można kolejno przetestować, by 
sprawdzić, czy pracują prawidłowo poprzez 
testowanie sygnałów sterujących oświetlenia 
w gnieździe pojazdu (24 V). 
Kontrola pinów w gnieździe przyczepy odby-
wa się za pomocą funkcji „Kontrola PIN”, któ-
ra umożliwia swobodne sterowanie przypisa-
nym połączeniem PIN albo sterowanie na-
pięciem 24 V lub 0 V (masa), np. przy akty-
wacji osi unoszonej.
Użytkownik może korzystać z przyrządów 
pomiarowych w celu określenia wady oświe-
tlenia i połączeń kablowych: woltomierz 
– wyświetla napięcie, a amperomierz – bie-
żące obciążenie prądem. Zgłoszenia nastę-
pują za pośrednictwem kodów usterek.

W.EASY 
TRAILER POWER
W.EASY Trailer Power, mobilny i inteligentny zestaw testujący dla oświetlenia 
i sygnałów sterujących w naczepie, przyczepie i w ciągniku. 

Urządzenie zapewnia zasilanie przy stałym 
napięciu, co umożliwia stabilną diagnozę 
elektroniki przyczepy (12 i 24 V). Ponadto 
stan błędu w urządzeniu sterowania hamul-
cem wyświetlany jest za pomocą wbudowa-
nych lampek kontrolnych ABS. 
W.EASY Trailer Power można łatwo prze-
nosić. Dzięki niewysokiej wadze sprawdzi 
się w pojazdach naprawczych i serwisach 
mobilnych. Wbudowany akumulator po-
zwala na ciągłą pracę nawet do 8 godzin, 
w  zależności od warunków. Zintegrowany 
wyświetlacz LCD umożliwia proste przed-
stawienie informacji (np. stan naładowania 
akumulatora, kody błędów itp.). Można 
również przeprowadzać testy oświetlenia 
LED.

Obsługa obciążeń 
do maks. 192 W

Wbudowane urządzenia 
pomiarowe: woltomierz 
i amperomierz

Funkcja zasilacza elektroniki 
przyczepy dla zapewnienia 
stabilnej diagnostyki

Inteligentny system 
rozpoznania podłączonego 
przewodu

Testowanie sygnałów 
sterujących w ciągniku 
i oświetleniu naczepy

Test oświetlenia jest dostępny 
również dla przyczep 
zasilanych napięciem 12 V

Wyświetlacz LCD 
do prezentacji satusu 
i wyników

Funkacja kontroli PIN 
z możliwością 
sterowania napięciem 
24 V i O V / masą np. do 
kontroli osi unoszonej

Obsługa testów 
oświetlenia na bazie LED

Wymień swoje stare urządzenie diagnostyczne 
na nowoczesny system W:EASY razem z EUROPART. 

Szczegóły w oddziałach fi rmy w całej Polsce.
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O CZYM WARTO POMYŚLEĆ?

Montażownica i wyważarka, czyli trzon wy-
posażenia serwisu ogumienia. Tutaj przy do-
konywaniu wyboru pojawia się odwieczny 
dylemat: cena i jeszcze raz cena, a co w za-
mian?
Trudno sobie wyobrazić normalne funkcjono-
wanie serwisu w fi rmie transportowej bez do-
brej jakości maszyn. Na rynku mnóstwo jest 
urządzeń konkurujących tylko ceną, bardzo 
łatwo je rozróżnić, chociażby ze względu na 
zmieniającą się tylko kolorystykę i brando-
wanie ich dowolną nazwą… Przy niełatwym 
wyborze wyposażenia warto sobie odpowie-
dzieć na pytania: 

Czy stać fi rmę na pokrywanie kosztów 
ewentualnych awarii? W przypadku tzw. 
urządzeń niskobudżetowych, często koszty 
napraw są bardzo wysokie i mogą z czasem 
przewyższyć jej wartość.

Czy stać fi rmę na przestoje w sezonie, 
czy fi rma będzie w stanie wyegzekwować 
naprawę gwarancyjną w krótkim czasie? 
Unieruchomienie urządzenia w sezonie to 
konkretne straty dla przedsiębiorcy. Warto 
zatem zwróć na to szczególną uwagę!

Firma Europart Polska nie oferuje narzędzi 
i maszyn, które w swym nazewnictwie pre-
zentowane są jako wyposażenie warsztato-
we, natomiast w konstrukcji i technologii wy-
konania skierowane są jedynie do spora-
dycznego użytku. Cóż z tego, że często mają 
bardzo niską ceną, jeśli w zwykłych warun-
kach warsztatowych (a co dopiero w trud-
nych) charakteryzują się dużą zawodnością 
i  awaryjnością. Nie będziemy jednak poru-
szać tutaj kwestii tego segmentu urządzeń…
Ze względu na specyfi kę zestaw maszyn dla 
własnych potrzeb nie musi koniecznie być 
opatrzony etykietą „z najwyższej półki”, jak 
ma to miejsce w wielu wyspecjalizowanych 
serwisach ogumienia.
Firmom sektora transportu rekomendujemy 
urządzenia sprawdzone jakościowo, z serwi-
sem gwarancyjnym i zapleczem technicz-
nym, posiadające jeszcze jeden ważny atut 
– rozsądną cenę. Nie należy zapominać rów-
nież o dostępności części zamiennych i do-
radztwie technicznym. 
Prezentujemy więc profesjonalną linię mon-
tażownic ciężarowych fi rmy ATH Heinl. 
Z  większością kół na rynku współpracują 
3 przedstawione poniżej typy montażownic, 
z  maksymalnym zakresem średnic felgi do 
56” i maksymalną średnicą koła do 2,45 m.
Każde z urządzeń ma poręczny panel ste-
rowniczy z joystickiem. Jest to bardzo przy-
datne w chwili, gdy chcemy śledzić na bieżą-
co oponę w czasie ściągania czy zakładania 
z różnej perspektywy.
Automatyzacja każdej z montażownic jest 
nieco inna, w najpopularniejszym modelu 
ATH 7226 można manualnie przesunąć ra-
mię montażowe i ustawić je w pozycji pracy. 
W modelu ATH 7242 – poza zmianą narzę-
dzia: pazur/talerz, te czynności wykonywane 
są automatycznie. Trzecia z demontażownic 

– ATH 7256 – to najbardziej zautomatyzowa-
na wersja. Sterowanie odbywa się tutaj za 
pomocą panelu sterowania – pełna automa-
tyzacja.

Podstawowy model z serii ATH 7226 
(maks. średnica felgi 26”) to idealne roz-
wiązanie dla fi rm transportowych, inwe-
stycja, dzięki atrakcyjnej cenie urządze-
nia przy dużej liczbie obsługiwanych po-
jazdów, powinna szybko się zwrócić. 

Montażownice ATH 7242 i ATH 7256 mają 
jeszcze inne zalety: można na nich dodatko-
wo zmieniać koła do maszyn budowlanych 
i  rolniczych oraz są wyposażone w dwie 
prędkości obrotowe szczęk zaciskowych.

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH…

Nie ma wyposażenia, które nie ulega awa-
riom, zwłaszcza narażonego na działanie 
w trudnych warunkach przy obsłudze dużych 
i  ciężkich kół. Ważne jednak, aby mieć za-
pewniony serwis…
Kupując maszynę ciężarową w Europart Pol-
ska, odbiorca ma gwarancję realizacji stan-
dardowej procedury: bezpłatnego przyjazdu 
serwisanta, dokonania przeglądu, uruchomie-
nia urządzeń i szkolenia stanowiskowego. 
Większość problemów podczas użytkowania 
wiąże się z tym, iż operator urządzenia nie 
jest fachowo przeszkolony. Najlepiej, gdy 
w  procesie wulkanizacyjnym wyznaczony 
jest jeden lub maksymalnie dwóch operato-
rów. Mamy wówczas pewność, iż profesjo-
nalnie przeszkolona kadra będzie dbać za-
równo o prawidłowość wykonywanej usługi, 
jak również utrzymywać maszyny w należy-
tym porządku tak, by działały efektywnie 
i bez przestojów.
Ważnym aspektem jest również troska o wy-
posażenie warsztatu na poziomie pogwaran-
cyjnym. Warto profi laktycznie podejść do te-
matu i zdecydować się na przegląd technicz-
ny i kalibrację wyważarek. Po pewnym cza-
sie eksploatacji trzeba bowiem sprawdzić 
szczelność zaworów, poziom oleju i smarów 
oraz paski klinowe. Czasami z bardzo proza-
icznego powodu urządzenie sprawia kłopoty, 
a przyczyna leży u podstaw – przykładem 
może być chociażby nieprawidłowe zakotwi-
czenie maszyny. 

JEŻELI NIE WYWAŻARKA…

Wyważarka – model ATH 1200 to idealne 
rozwiązanie dla poszukujących jakości 
w  rozsądnej cenie. Pneumatyczny podno-
śnik kół, mikroprocesorowe sterowanie, po-
dwójny wyświetlacz LED-owy, automatyczny 
przebieg z pneumatycznym wyhamowaniem 
koła, program wyboru między jedenastoma 
metodami wyrównawczymi, statycznym i dy-
namicznym wyważaniem, a także program 
Alu. Mocowanie kół ciężarowych odbywa się 
za pomocą przystawki 5-punktowej.
Jeżeli jednak zakup wyważarki nie jest uza-
sadniony ekonomicznie, mamy wyjście! Po-
lecamy bowiem granulat do wyważania 
kół samochodów ciężarowych, stano-

WARSZTATOgumienieCZĘŚCI ZAMIENNE opony zimoweWARSZTAT Ogumienie

SERWIS OGUMIENIA 
Niełatwy wybór…
Wyważarka, montażownica, podnośnik płytowy bądź 
pneumatyczny i klucz udarowy to w dużym uproszczeniu 
widok znany każdemu użytkownikowi samochodów 
osobowych. Inaczej rzecz się ma w przypadku serwisu 
ogumienia dla pojazdów ciężarowych, gdzie wiele innych, 
dodatkowych elementów wyposażenia warsztatowego 
nabiera zdecydowanie większego znaczenia.

Przy obsłudze sektora większych ga-
barytów trzeba sporo uwagi poświę-
cić wyborowi prawidłowych narzędzi 

i  urządzeń, tak aby ich działanie było efek-
tywne i w miarę możliwości bezawaryjne, co 
stanowi gwarancję stabilnej pracy.
Firmy transportowe w coraz większym za-
kresie planują inwestycje we własny serwis 
ogumienia, dedykowany przede wszystkim 
do obsługi własnej fl oty: ciągników siodło-
wych i naczep, a w dalszej perspektywie 
również zapewniające obsługę klientów ze-
wnętrznych. 

JAKOŚĆ = SERWIS = CENA

Jakość to słowo popularne i wszechobecne 
na dzisiejszym rynku. Czy stwierdzenie to 
odnosi się tylko do samego produktu? Ja-
kość to proces wielowymiarowy, obejmuje 
zarówno sam produkt, jak i cały proces 
sprzedaży, począwszy od prezentacji pro-
duktu, sprzedaż, poprzez usługi gwarancyj-
ne i pogwarancyjne. 
Ze strony fi rm oferujących wyposażenie 
warsztatowe konieczne jest wsparcie klienta 
i partnera handlowego w całym tym proce-
sie, co zdecydowanie przekłada się na kom-
fort i bezpieczeństwo zakupu.
Właśnie w tej dziedzinie kompleksowe zaple-
cze serwisowe nabiera jeszcze większego 
znaczenia, fi rma Europart Polska mam tego 
świadomość, wdrażając pakiet usług:
  fachowe doradztwo na etapie wyboru 

wyposażenia i przygotowania warsztatu 
do montażu urządzeń (parametry po-
sadzki przy montażu podnośników czy 
wybór instalacji pneumatycznej)

  zespół serwisowy posiadający uprawnie-
nia UDT do montażu wszelkiego typu 
podnośników

  pełna dokumentacja: protokoły pomonta-
żowe i protokoły kontroli jakości

  zapewnienie profesjonalnego serwisu 
gwarancyjnego

  przeglądy konserwatorskie (pogwaran-
cyjne)

ATH 7226  
maks. średnica 26”

19 260 zł netto

ATH 7242
maks. średnica 42”

26 700 zł netto

ATH 7256 
maks. średnica 56”

33 900 zł netto

Wyważarka 
ATH 1200

13 800 zł netto

Dla klientów, którzy dokonali zakupu kluczy 
pneumatycznych Rodcraft w naszej fi rmie, 

oferujemy profesjonalny serwis kluczy i narzędzi 
pneumatycznych.
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gającego na wprowadzaniu nowatorskich 
projektów, testowaniu i wyborze najlepszych 
rozwiązań z punktu widzenia użytkownika.
W związku z powyższym przy wyborze no-
wego produktu należy zwrócić szczególną 
uwagę na parametry techniczne urządzenia, 
które powinny być najważniejszymi kryteria-
mi wyboru narzędzi pneumatycznych. 

Powyższe dane dają wstępną informację 
o  narzędziu pneumatycznym. Jednak ze 
względu na fakt, iż różni producenci po-
dają wartości poszczególnych parame-
trów przy uwzględnieniu niejednakowych 
warunków pracy, poleca się także prze-
prowadzenie testu praktycznego, polega-
jącego na wpięciu urządzenia do sieci 
sprężonego powietrza i wykonaniu testu 
porównawczego. 

Dostarczenie odpowiedniej ilości sprężone-
go powietrza ma także znaczenie w przypad-
ku kluczy przeznaczonych dla serwisów cię-
żarowych, gdzie np. w kluczu RC2476, aby 
uzyskać moment 2900 Nm, niezbędne jest 
dostarczenie 370 l/min.

Klucz pneumatyczny 1” RC 2476, 
maks. moment 2900 Nm 
– cena 2300 zł netto

Klucz pneumatyczny 1” RC 2477Xi, 
waga tylko 8,1 kg, maks. moment 2900 Nm 
– cena 2350 zł netto

Nowością na rynku jest super wąski klucz 1” 
(model RC 2477Xi). To ekstremalnie lekki 
klucz udarowy – tylko 8,1 kg, o bardzo dużej 
mocy 2900 Nm. Lżejszy od pozostałych mo-
deli 1“ fi rmy Rodcraft z długim trzpieniem. 
Rękojeść pokryta gumą pozwala na komfor-
tową i w pełni kontrolowaną pracę. Ma po-
ręczny przełącznik.

Idealny do serwisów ciężarowych jest wyso-
kiej jakości podnośnik pneumatyczno-hydrau-
liczny z udźwigiem nominalnym 20 t. Wyso-
kość podnośnika min./maks. 210÷325  mm. 
Charakteryzuje się zwartą, skróconą wersją, 
jest przesuwany, ponadto ma gwintowany wy-
sięgnik dla szybkiego dojazdu pod podwozie 
pojazdu. Zawiera 4 łączniki – adaptery: wyso-
kość 20 mm Ø 68 mm / wysokość 20 / 60 / 
100 / mm Ø 48 mm. Certyfi kat CE.

wiący alternatywę do tradycyjnego do tej po-
ry wyważania. Jest to bardzo prosta aplika-
cja dzięki zastosowaniu technologii „bag-in-
-bag” („torebka w torebce”). 
Dla uzyskania najlepszego i pożądanego 
efektu prawidłowego wyważenia, ważny jest 
dobór odpowiedniego opakowania granulatu 
do rozmiaru opony. Sprawdzamy rozmiar 
opony i sposób montażu koła – czy są to ko-
ła pojedyncze lub koła bliźniacze.
Fabrycznie odmierzoną, zapakowaną w to-
rebkę porcję, po wyjęciu z foliowego opako-
wania zewnętrznego, wrzuca się do opony 
w  całości. Po napompowaniu koła torebka 
pęka, uwalniając kuleczki, które rozmiesz-
czają się w oponie pod wpływem drgań i siły 
odśrodkowej podczas jazdy. Granulat, dzięki 
swym unikalnym właściwościom, łączy w so-
bie zalety tradycyjnego wyważania ciężarka-
mi z automatyczną samoregulacją, cechują-
cą preparaty stosowane wewnątrz opon. 
Dzięki wykorzystaniu zjawiska elektrosta-
tyczności, efekt wyważenia utrzymuje się, 
gdy koło stoi w miejscu kilka godzin, a nawet 
dni. Granulat to środek ekologiczny, nadają-
cy się do wielokrotnego użycia.

Atuty alternetywnego wyważania:
  preparat nie wchłania wilgoci, dzięki cze-

mu nie podlega zbrylaniu się
  nie reaguje ze stalą, stopami aluminium, 

gumą ani żadnymi substancjami che-
micznymi

  nie rozpada się na proszek lub pył, który 
mógłby zanieczyszczać zawory i powo-
dować problemy przy montażu lub de-
montażu

  nie uszkadza ochronnej warstwy butylo-
wej opony, ponieważ nie ma ostrych kra-
wędzi

  nie zanieczyszcza otoczenia ołowiem 
– jest zupełnie nieszkodliwy dla środowi-
ska naturalnego.

Przy zakupie montażownicy klient otrzymuje 
w bardzo atrakcyjnej cenie pakiet granulatu 
do wyważania kół w celu przetestowania.

ODKRĘCANIE KÓŁ…

Narzędzia mechaniczne zasilane sprężonym 
powietrzem stanowią ważną część parku 
maszynowego we wszystkich warsztatach 
samochodowych, a w szczególności serwi-
sach ogumienia. Swoją popularność za-
wdzięczają przede wszystkim niskim kosz-
tom eksploatacji, niezawodności, prostej ob-
słudze i łatwemu dostępowi do sprężonego 
powietrza. 
Niskie koszty eksploatacji zapewniają narzę-
dzia ekonomiczne o niskim zużyciu powie-
trza przy wysokich parametrach pracy oraz 
długiej żywotności. Zaawansowanie techno-
logiczne, wiedza i doświadczenie konstruk-
torów, a ponadto wysoka jakość materiałów, 
komponentów i akcesoriów, z których po-
wstaje narzędzie pneumatyczne, mają bez-
pośrednie przełożenie na niezawodność 
oraz trwałość w najcięższych warunkach 
pracy. Prostota, łatwość obsługi, ergonomia 
narzędzi wynikają natomiast bezpośrednio 
z bogatego doświadczenia producenta pole-

00 / Ø 8 Ce ty at C

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? 

Główne czynniki wpływające na pracę na-
rzędzi pneumatycznych:
  należy stosować tylko olej do narzędzi 

pneumatycznych
  instalacje powietrza trzeba łączyć w pę-

tlę, pamiętać o spadku 3%, w najniższym 
punkcie instalacji montujemy zawór spu-
stowy do odwadniania instalacji

  stosować bloki uzdatniania powietrza.

W artykule staraliśmy się poruszyć główne 
aspekty wyposażenia serwisu ogumienia dla 
pojazdów ciężarowych: wybór urządzeń 
i  wyposażenia towarzyszącego, kilka infor-
macji z dziedziny pneumatyki, a przede 
wszystkim skierowaliśmy uwagę na znacze-
nie serwisu i zaplecza technicznego, bez 
których trudno sobie wyobrazić profesjonal-
ną działalność w branży. 

Zapraszamy do oddziałów Europart Polska 
S.A.

Podnośnik 
pneumatyczno-hydrauliczny 
20 t – cena 2150 zł netto

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.



Dział OEM
98-300 Wieluń
ul. Wojska Polskiego 65 
A, tel. 43 842 09 44
fax 43 843 20 08

Sklep WWW
www.sklep-europart.pl

EUROPART Polska S.A.
ul. Wojska Polskiego 65 A
98-300 Wieluń
tel. 43 842 09 18
fax 43 842 09 18

 Rzeszów 
 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 2
 tel./fax: 17 / 861 26 24

 Siedlce 
 08-130 Kotuń, Grezów 2F
 tel. kom.: +48 506 378 837

 Szczecin 
 70-812 Szczecin, ul. Pomorska 141-142
 tel.: 91 / 460 07 30, fax: 91 / 469 34 50

 Tarnów 
 33-100 Tarnów, ul. Wyszyńskiego 12b
 tel.: 14 / 627 18 10, fax: 14 / 629 30 44

 Warszawa
 05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 12
 tel.: 22 / 725 25 22/4040, fax: 22/725 49 36

 Warszawa II 
 05-270 Marki, ul. Okólna 38
 tel.: 22 / 781 28 30, fax: 22 / 781 28 44

 Wieluń
 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 65A
 tel.: 43 / 843 95 45, fax: 43 / 843 95 44

 Wrocław 
 55-040 Bielany Wrocławskie
 ul. Wrocławska 48, tel.: 71 / 341 24 33

 Zielona Góra
 65-001 Zielona Gora, ul. Zjednoczenia 92
 tel.: 68 / 321 38 09, fax: 68 /3 21 38 17

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

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

 Kraków
 32-085 Modlniczka, ul. Kasztanowa 15
 tel.: 12 / 257 79 32, fax: 12 / 257 79 35

 Legnica
 59-220 Legnica, ul. Poznańska 39 a i b
 tel.: 76 / 862 00 19, fax: 76 / 851 20 79

 Leszno
 64-100 Leszno, ul. Fabryczna 27, 
 tel.: 65 533 79 37, tel. kom.: +48 506 378 863

 Łódź
 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 12
 tel. kom.: +48 512 403 844

 Opole
 45-831 Opole, ul. Wspólna 9
 tel.: 77 / 474 10 46, fax: 77 / 474 10 47

 Piła
 64-920 Piła, ul. Wawelska 117c
 tel.: 67 / 282 05 19/31, fax: 67 / 256 08 70

 Poznań
 60-416 Poznań, ul. Olsztyńska 2
 tel.: 61 / 897 44 44, fax: 61 / 853 92 30

 Pszczyna
 43-200 Pszczyna, ul. Wodzisławska 28
 tel.: 32 /447 19 57, fax: 32 /447 19 56

 Radom 
 26-600 Radom, ul. Kielecka 16/24
 tel./fax: 48 / 333 03 96

 Białystok
 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 15
 tel.: 85 / 662 76 89, fax: 85 / 662 76 88

 Bydgoszcz
 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 55
 tel. kom.: +48 506 378 828, +48 506 378 828

 Częstochowa
 42-200 Częstochowa, ul. Wojska Polskiego 88
 tel./fax: 34 / 329 19 38

 Dąbrowa Górnicza
 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 256
 tel. 32 / 260 21 31, fax 32 / 260 21 49

 Gdańsk
 80-809 Gdańsk, ul. Bernarda Milskiego 1
 tel.: 58 / 322 12 27, fax: 58 / 322 09 59

 Gdynia
 81-036 Gdynia, ul. Pucka 35
 tel.: 58 / 623 10 00, fax: 58 / 664 21 04

 Jelenia Góra
 58-500 Jelenia Góra ul. Spółdzielcza 10
 tel.: 75 / 752 47 42, fax: 75 / 767 17 16

 Kalisz
 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 43
 tel./fax: 62/7413651

 Kielce
 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71
 tel.: 41 / 332 02 11, fax: 41 / 335 01 94

NOWY
ADRES


