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W numerze! 
Mimo natłoku zajęć, związanych z przygotowaniem do Świąt i Nowego Roku zachęcamy do zapo-
znania się z naszym, ostatnim numerem. Polecamy w nim  rozmowy z naszymi rekomendowanymi 
stacjami serwisowymi VDO i ich punkt widzenia na rynek tachografów w Polsce, jak i plany na 
kolejny 2013 r. Prezentujemy również nowość z działu telematyki - innowacyjne rozwiązanie MiX 
ROVI. Na koniec ważna informacja dla wszystkich Czytelników – od tego numeru wprowadzamy 
do wybranych artykułów QR Kody, które już na stałe zagoszczą na łamach naszego wydawnictwa 
i umożliwią Państwu szerszy dostęp do wszelkich informacji. Pozostaje więc nam życzyć miłej 
lektury. Redakcja DN.
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AKTUALNOŚCI  •  WYDARZENIA

Szanowni Państwo 
Od redakcji

Mija właśnie kolejny rok. Końcówka roku sprzyja zawsze podsumowaniu tego wszystkiego, co mia-
ło miejsce w ostatnich 12 miesiącach. Jak oceniamy ten 2012 r.? Mimo, że nie należał on do najła-
twiejszych, z perspektywy naszej firmy śmiało możemy zaliczyć go do udanych. Poszerzyliśmy bo-
wiem profil swoich działań, zostając dealerem kolejnych, światowych koncernów z rynku awioniki.
To wiosną tego roku udało nam się otworzyć Salon Prezentacyjno-Wystawienniczy w Warszawie.  
2012 przyniósł nam również wiele prestiżowych nagród. Najważniejszą z nich było bez wątpienia 
Godło Promocyjne „Teraz Polska”, o czym pisaliśmy w naszym pierwszym, tegorocznym numerze. 
Nie możemy zapominać, że również w tym roku reaktywowaliśmy Drabpol Newsa. Powodów do 
zadowolenia mamy więc sporo. Mimo zapowiedzi ponownej fali kryzysu  z  optymizmem patrzymy 
również na przyszły rok. 
Wszystkim naszym Czytelnikom na nadchodzące Święta składamy życzenia zdrowia, spokoju           
i dużo rodzinnego ciepła, a w Nowym Roku spełnienia wszystkich planów i pragnień. 

Zeskanuj QR kod i zobacz więcej!
W tym numerze po raz pierwszy przy wybranych artykułach pojawią się QR kody. QR jest to ustan-
daryzowany kod, w którym możemy zapisać różnego rodzaju informacje i odczytać go za pomocą 
specjalnego czytnika. 
Jak odczytać kod QR? Aby odczytać kod ściągnij na Swój smartfon lub tab-
let specjalną aplikację z Google Play lub App Store. Zeskanuj kod i przejdź 
na stronę o produkcie, usłudze lub zobacz film. Z pewnością QR kody dadzą  
Państwu szerszy dostęp do interesujących Was zagadnień. Polecamy korzy-
stanie z tego rozwiązania!
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W dniu 7 listopada w Teatrze Wielkim 
w Warszawie podczas finałowej Gali  
XXIII edycji Medalu Europejskiego, 
Prezes Paweł Drabczyński odebrał   
Honorowy Medal Europejski. Otrzy-
mują je osoby, które w swoich działa-
niach promują idee Unii Europejskiej. 
Prezes Paweł Drabczyński odznaczo-
ny został „za promocję przedsiębior-
czości, krzewienie idei zjednoczonej 
Europy oraz propagowanie idei euro-
pejskich w działalności gospodarczej”. 
Gospodarzami uroczystości byli Ka-
tarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Wicemi-

nister Spraw Zagranicznych, Marek 
Goliszewski - Prezes BCC, Grażyna 
Majcher-Magdziak – Przewodnicząca 
Komisji Weryfikacyjnej, Maciej Gre-
lowski - Przewodniczący Rady Głów-
nej BCC, Leon Komornicki - członek 
Rady Organizatorów BCC. Oprócz 
Prezesa Pawła Drabczyńskiego Ho-
norowym Medalem Europejskim wy-
różnieni zostali: Sebastian Magadzio- 
– Prezes EADS Polska, Adam Janik 
– Prezes Wojskowych Zakładów Me-
chanicznych, Ryszard Kardasz – Prezes 
Bumar Żołnierz, Waldemar Skowron – 

- Prezes Bumar Amunicja,  
Prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Więckowski – Rektor Po-
litechniki Wrocławskiej, 
Piotr Wojciechowski – Pre-
zes WB Electronics oraz 
Marek Wośko – Prezes 
MAW Telecom Internatio-
nal. Wszystkim nagrodzo-
nym serdecznie gratuluje-
my. 

Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej 

Honorowy Medal Europejski 

Prezes Paweł Drabczyński odbiera Medal „Zasłu-
żony dla komunikacji miejskiej”.

Celem wyróżnienia osób, które odzna-
czają się długoletnią, nienaganną pra-
cą w komunikacji miejskiej lub na jej 
rzecz ustanowiony został Medal Izby 
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej- 
–„Za wieloletnią pracę dla komuni-
kacji miejskiej”. Jest to wewnętrzne, 
honorowe wyróżnienie branżowe Izby. 
Odznaczenie to zostało przyznane na-
szemu Prezesowi Pawłowi Drabczyń-
skiemu za wybitne zasługi dla rozwoju 
komunikacji miejskiej w Polsce oraz 
integracji środowiska komunikacyjne-
go. Medal przyznany został przez Pre-
zesa IGKM. Uroczyste wręczenie Me-
dalu miało miejsce podczas wieczornej 
Gali, towarzyszącej tegorocznym tar-
gom Transexpo. Oprócz naszego Pre-
zesa to prestiżowe wyróżnienie otrzy-
mali jeszcze panowie Wiesław Cieśla 
oraz Leszek Grzonkowski. Wszystkim 
odznaczonym serdecznie gratulujemy! 

Prestiżowe wyróżnienia dla Prezesa Pawła Drabczyńskiego 

Honorowe Medale Europejskie wręczali: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - Wiceminister Spraw Zagra-
nicznych oraz Generał Dywizji Leon Komornicki – członek Loży Założycieli i Rady Organizatorów BCC.
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7 listopada był dla naszej firmy nie-
zwykle ważnym dniem. Obok Hono-
rowego Medalu dla Prezesa zostaliśmy 
również laureatem XXIII edycji Meda-
lu Europejskiego. Medal otrzymaliśmy  
za usługi w zakresie projektowania 
zmian awioniki na statkach powietrz-
nych (modyfikacje awioniki), które 
świadczy nasza Organizacja Projekto-
wa Part 21.
Medal Europejski jest niekomercyj-
nym, ogólnopolskim przedsięwzię-
ciem najważniejszej dla przedsiębior-

ców instytucji działającej przy Komisji 
Europejskiej - Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, Minister-
stwa Spraw Zagranicznych (reprezen-
towane przez ministra ds. członkostwa 
w UE) oraz Business Centre Club. Ce-
lem nagrody jest wsparcie polskich 
produktów i usług na rynku Unii Eu-
ropejskiej oraz przybliżenie idei Unii 
Europejskiej środowisku przedsiębior-
ców. Medalem wyróżniane są wyro-
by  i usługi, których jakość odpowia-
da standardom europejskim. Celem 
przedsięwzięcia jest upublicznienie 
przykładów dobrej jakości i promocja 
metod jej osiągania. Nominowany pro-
dukt (usługa lub wyrób) musi spełniać 
wymagane prawem normy, mieć od-
powiednie licencje, patenty itp. Istotna 
jest dynamika firmy, zdobyte nagrody 
i certyfikaty. Komisja Weryfikacyjna 
ocenia także, czy i w jaki sposób fir-
ma wykorzystuje możliwości, jakie 
daje członkostwo Polski w Unii Euro-
pejskiej - czy korzysta ze szkoleń, se-
minariów na temat gospodarki euro-
pejskiej, konsultacji i analiz prawnych, 
badań rynku itp. Usługi biura PART 21 
zyskały uznane w oczach jury z uwa-
gi na swoją innowacyjność. Chcemy 

podkreślić, że nasza firma jest pierw-
szą w Polsce, niezwiązaną wcześniej 
z dużym przemysłem lotniczym, która 
zatwierdzona została przez Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego 
EASA, jako Organizacja Projektowa 
PART 21 w zakresie zmian na szybow-
cach, samolotach, śmigłowcach, zwią-
zanych z elektroniką i awioniką oraz 
jej zabudowy. Pragniemy nadmienić, 
że to już siódmy Medal Europejski 
przyznany naszej firmie. We wcześ-
niejszych latach Medale otrzymywali-
śmy, zarówno za wyroby, jak i usługi 
– za odczyt i analizy zapisów z wykre-
sówek (2001 r.), system wymiany ta-
chografów RAS (2002 r.), klimatyza-

tor KL2-PL (2003 r.), system nawigacji 
drogowej C-IQ (2005 r.), projektowa-
nie oraz wdrożenie elektroniki insta-
lacji multipleksowej (2008 r.) oraz za 
sprawdzanie awioniki na statkach po-
wietrznych (2010 r.).
Finał tegorocznej edycji miał miejsce 
w Warszawie w Teatrze  Wielkim. Me-
dal Europejski odebrał szef Biura Part 
21 pan Jacek Cybulski.
To już drugie, tak ważne wyróżnienie 
dla usług świadczonych przez Biuro 
Part 21. Przypomnijmy, że w czerw-
cu usługi projektowania zmian awioni-
ki na statkach powietrznych otrzymały 
Godło Promocyjne „Teraz Polska”. 

ZGODNIE Z EUROPEJSKIMI STANDARDAMI

Szef Biura PART 21 - Jacek Cybulski odbiera Medal Europejski za modyfikacje awioniki.

Uroczysta Gala w Teatrze Wielkim, od lewej: Jacek Cybulski - Szef Biura PART 21, Katarzyna Pełczyń-
ska-Nałęcz - Wiceminister Spraw Zagranicznych, Prezes Paweł Drabczyński, oraz Marek Goliszewski-    
- Prezes BCC.

Medal Europejski za modyfikacje awioniki 
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W tym roku Międzynarodowe Tar-
gi Transportu Zbiorowego „Transex-
po” obchodziły swój jubileusz X- lecia. 
Przez te 10 lat urosły do rangi najwięk-
szej tego typu imprezy w Europie Środ-
kowo – Wschodniej. Również równo 
10 lat temu na „Transexpo” zadebiu-
towała nasza firma, i nieprzerwanie 
od 10 lat bierze udział w tej imprezie. 
Co roku prezentujemy produkty, adre-
sowane dla sektora komunikacji miej-
skiej. Nie brakuje przy tym nowoś-
ci i coraz ciekawszych rozwiązań dla 
autobusów. W ciągu minionego X-le-
cia otrzymaliśmy 2 Złote Medale Tar-
gów Kielce, kilka wyróżnień oraz me-
dale za aranżację stoiska.
W tym roku prezentacja nasza obej-
mowała produkty z działów OEM, 
SOEM, jak i flot.
Produktem, który ma już swoje sta-
łe miejsce  w targowej ekspozycji jest 
miejsce pracy kierowcy. W tym roku 
pokazaliśmy nowe rozwiązanie FAP+, 
wraz z nową deską wskaźników do 
autobusów i pojazdów specjalnych 
MOKI 3 i wyświetlaczem DMUX 3.
Poza wyglądem pojazdu, to właśnie  
interfejs komunikacji z użytkownikiem 
oraz cała deska rozdzielcza są elemen-
tami, które natychmiast przykuwają 
uwagę obserwatora. Dają one produ-
centom pojazdów możliwość projekto-
wania oraz szansę wywarcia pozytyw-
nego wrażenia na końcowym odbiorcy. 
Chcemy podkreślić, że MOKI 3 jest 
gotową platformą, która zmniejsza 
koszty rozwoju, umożliwia ekono-
miczne rozwiązania, zwłaszcza przy 
małych rozmiarach produkcji. 
Na tegorocznych targach nowe miejsce 
pracy kierowcy zobaczyć można było 
w autobusach elektrycznych AMZ Kut-
no – City Smile CS10E oraz CS12LF, 
jak i w autobusach Mercedesa.
W tym roku miejsce pracy kierow-
cy FAP + wraz z nową deską MOKI 3  
zgłosiliśmy do konkursu o Złoty Me-
dal Tragów. W targowym jury zabrakło 
jednak elektroników, którzy przekona-
liby je o innowacyjności tego rozwią-
zania. Nowe miejsce pracy kierowcy 
(FAP) z nową deską MOKI3 to prze-
cież nowa jakość w kokpitach stosowa-
nych obecnie w autobusach miejskich. 

Wyposażenie floty pojazdów w  ergo-
nomiczne miejsce pracy kierowcy FAP 
wraz z nowoczesnym systemem zarzą-
dzania elektroniką pokładową KIBES 
powoduje unifikację w ramach posia-
danego parku pojazdów, a w konse-
kwencji wysoki stopień zintegrowania 
w zarządzaniu flotą pojazdów.
Nowe miejsce pracy kierowcy FAP+ 
VDO przedstawiamy szerzej na stro-
nie 6.
Na kieleckiej imprezie nie mogło za-
braknąć również  prezentacji, wy-
różnionego na targach Transexpo 
w 2009 r., systemu elektroniki pokła-
dowej KIBES 32.
Celem systemu KIBES jest optyma-
lizacja kosztów oraz pomoc w speł-
nianiu wymagań stawianych autobu-
som i innym pojazdom specjalnym. 
Obecnie oferowane są produkty KI-
BES trzeciej generacji – przyszłoś-
ciowe i elastyczne rozwiązania, które 
w pełni integrują się z sieciami CAN, 
ale firma Continental VDO nieustannie 
udoskonala ten multipleksowy system, 
dostosowując go do wymagań praw-
nych oraz oczekiwań klientów i rynku. 
Przedstawiając KIBES w sposób bar-
dziej szczegółowy, a zarazem bar-
dziej praktyczny, należy wskazać 
w jaki sposób jego działanie wpływa 
na wspomniane wcześniej optymali-
zowanie kosztów. Otóż pozwala on 

na usprawnienia okablowania i spo-
sobu dystrybucji energii elektrycznej, 
co w rezultacie prowadzi do zmniej-
szania kosztów pojazdu. Ograniczenie 
połączeń wiązek elektrycznych skraca 
czas instalacji oraz zmniejsza wagę po-
jazdu i zużycie paliwa.Mając na celu 
zwiększenie funkcjonalności pojazdu 
i zadowolenie ostatecznego klienta, 
multipleksowe produkty KIBES ofe-
rują dużą elastyczność projektowania, 
także w trakcie użytkowania systemu. 
Jego elementy mogą być udoskonala-
ne podczas całego cyklu życia pojaz-
du. Kontrola i monitoring całego syste-
mu elektrycznego pojazdu odbywa się 
dzięki rozproszonej instalacji oraz za-
rządzaniu energią elektryczną, a także 
dzięki podłączonym w pojeździe czuj-
nikom i siłownikom. 
Na chwilę obecną wykorzystujemy 
już trzecią generację systemu KIBES. 

  X Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO   

Możliwości nowego miejsca pracy kierowcy 
wzbudzały duże zainteresowanie naszych gości. 

TARGOWE NOWOŚCI 

Targowa ekspozycja nowego miejsca pracy 
kierowcy. 

10-12 października

A
KTU

A
LN

O
ŚCI  •  W

YD
A

RZEN
IA

AKTUALNOŚCI  •  WYDARZENIA

4



A
KT

U
A

LN
O

ŚC
I  

•  
W

YD
A

RZ
EN

IA Pierwszą generację, a zarazem począ-
tek historii systemu KIBES stanowią 
urządzenia nazywane Umzetser, które  
spotyka się jeszcze w kilkunastoletnich 
autobusach. Obecnie w naszej firmie 
trwa akcja wymiany Umsetzera na sy-
stem KIBES II. Więcej o akcji piszemy 
na stronie 8.
Z produktów VDO prezentowaliśmy 
również system tachografu cyfrowego, 
w tym nowy tachograf cyfrowy DTCO 
2.0, który na targach świętował swoją 
premierę. Tradycyjnie już nie mogło 
zabraknąć urządzeń MiX Telematics, 
dedykowanych dla sektora komuni-
kacji miejskiej - systemy zarządzania 
flotą FM 3306 oraz działający w połą-
czeniu z FM, system RIBAS Display- 
-wirtualny trener w kabinie kierowcy, 
zachęcający ich do poprawy stylu jaz-
dy.
Produkty działu Konvekta reprezento-
wały klimatyzacja miejsca pracy kie-
rowcy KL 20 oraz klimatyzator dla 
przestrzeni pasażerów w autokarach - 
- KL60. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom co-
raz bardziej wymagających klien-
tów prezentowaliśmy na stoisku roz-

wiązanie  CAR-A-WAN, zapewniające 
szerokopasmowy Internet w każdym 
pojeździe. To stabilny, mobilny rou-
ter 2G/3G zbudowany i przygotowany 
specjalnie do montażu we wszelkie-
go rodzaju pojazdach. Jest wyposażo-
ny w dwa, niezależne modemy, które 
wspólnie wspierają transmisję danych 
nawet do poziomu 21 Mbits pobierania 
i 5,76 Mbits wysyłania. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się  
również systemy multimedialne Funto-
ro. Zobaczyć je można było nie tylko 

na naszym stoisku, ale także w prezen-
towanym przed halą targową pokazo-
wym busie. Chcemy poinformować, że 
bus Funtoro jest już własnością naszej 
firmy. Zapraszamy 
wszystkich zaintere-
sowanych multime-
diami do naszej sie-
dziby w Warszawie, 
gdzie na co dzień 
znajduje się to auto. 
Zapoznamy Państwa 
ze wszystkimi roz-
wiązaniami, które 
w sobie kryje.
Targi, jak co roku 
były okazją do od-
wiedzenia wielu, na-
szych klientów na 
ich stoiskach, jak 
i goszczenia ich na 
własnym. Stoisko nasze odwiedzili m.
in. przedstawiciele producentów auto-
busów – Solaris Bus & Coach, Auto-
san, AMZ, wszyscy członkowie IGKM 
oraz liczni reprezentanci prasy branżo-
wej. 
Bardzo miłym akcentem tegorocznych 
targów była uroczysta Gala, zorganizo-

wana przez Targi Kielce. Nie zabrakło 
nam na niej powodów do dumy. Otrzy-
maliśmy bowiem od Zarządu Targów  
specjalne podziękowanie za X-lecie 

naszej, nieprzerwanej obecności na 
targach Transexpo. Najważniejszym  
jednak wydarzeniem na uroczystej 
Gali było wręczenie naszemu Prezeso-
wi Medalu „Zasłużony dla Komunika-
cji Miejskiej”, o czym piszemy na stro-
nie 2. 

Dla sektora transportu publicznego oferujemy 
klimatyzatory miejsca pracy kierowcy oraz prze-
strzeni pasażerów.

Systemy multimedialne Funtoro zobaczyć można było, zarówno na naszym stoisku, jak i w pokazo-
wym busie, będącym od niedawna własnością naszej firmy.

Miłym akcentem tegorocznych targów było specjalne podziękowanie od 
Zarządu Targów Kielce za X-lecie naszej nieprzerwanej obecności na 
targach Transexpo.
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Od dawna optymalne miejsce pracy 
kierowcy w autobusach liniowych było 
celem grupy ekspertów złożonej z na-
ukowców, producentów i praktyków. 
Ergonomiczne badania w ostatnich 
dwóch dziesięcioleciach wskazywały 
znaczne obciążenia w miejscu pracy 
kierowcy. Niezdrowe miejsce siedzące 
i ergonomicznie niedopasowana arma-
tura może prowadzić do schorzeń ukła-
du kostnego. Ponadto każdy przystanek 
to dodatkowe obciążenie dla kierowcy. 
Rezultatem prowadzonych badań jest 
nowe miejsce pracy kierowcy z prze-
strzenną deską rozdzielczą i wszystki-
mi niezbędnymi elementami - FAP +.

W chwili obecnej używany jest system 
elektroniki pokładowej trzeciej gene-
racji KIBES 32. Co prawda architek-
tura systemu się nie zmieniła, jednak 
dzięki rozwojowi technologii mikro-
kontrolerów wzrosły jego możliwości. 
W tej chwili komputer ZR32A, będą-
cy jądrem systemu pracuje w oparciu            
o dwa procesory działające niezależ-
nie, odpowiadające za swoje zada-
nia - poszczególnie za komunikację                     
i przetwarzanie aplikacji. Aby zapew-
nić kompatybilność następujących 
po sobie systemów nadal korzystamy             
z multiplekserów MUX 2xx.

�� Tło (cyferblat) deski definiowa-
ne dla konkretnego odbiorcy

�� Nowa deska MOKI 3, posiadają-
ca do czterech małych wskaźni-
ków (dotychczas dwa)

�� Więcej kontrolek (również defi-
niowane przez odbiorcę) - mak-
symalnie 26 kontrolek umiesz-
czonych w dwóch rzędach 

Miejsce pracy kierowcy nowej generacji - FAP + (VDO)

Nowa deska MOKI, w zależności od wymagań 
klienta może posiadać do czterech małych wskaź-
ników oraz maksymalnie 26 kontrolek umieszczo-
nych w dwóch rzędach. 

BEZPIECZEŃSTWO, ERGONOMIA  
I OSZCZĘDNOŚCI

(dotychczas dziewięć).

�� Dodatkowe wskaźniki analo-
gowe poziomu paliwa i tem-
peratury cieczy chłodzącej

�� Obrotomierz i kolorowy wy-
świetlacz (najnowszy DMUX 3) 
w standardzie

�� Większa kompatybilność pro-
gramowa z wariantem pojaz-
du wyposażonym w MOKI

�� Nakładka na górnej obudowie 
FAP-a, której kolor może być 
specyfikowany - daje to moż-
liwość dobrania koloru pulpitu 
do stylu wybarwienia autobu-
su lub np. koloru siedzeń

�� Zmiany rozmieszczenia włącz-
ników i wygląd wylotów po-
wietrza - włącznik świateł i  
znajdujące się obok niego dwa 
klawisze trafiły na górę FAP+, 
a kratki wylotowe są okrągłe z 
chromowanymi obrzeżami

�� Odświeżony design FAP-a
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Nowy FAP+ wyróżnia rozmieszczenie włączników i wygląd wylotów powietrza - włącznik świateł i znaj-
dujące się obok niego dwa klawisze trafiły na górę FAP+, a kratki wylotowe są okrągłe z chromowanymi 
obrzeżami.

Dzięki nowemu FAP + , kierowcy będą 
odciążeni, co oznacza więcej motywa-
cji i mniej czasu niezdolności do pracy, 
spowodowanych chorobami.
Ponadto najważniejszymi wymaga-
niami kierowców zawodowych było 
bezproblemowe dopasowanie miejsca 
pracy kierowcy do wielkości ciała kie-
rowcy. Na dzień dzisiejszy FAP+ moż-
na indywidualnie dopasować do wzro-
stu kierowcy w zakresie 160 – 200cm. 
Zdecydowaną korzyścią jest możli-
wość dostosowania wysokości oraz 
nachylenia kierownicy wraz z tablicą 
wskaźników, a co za tym idzie najważ-
niejsze przyciski są w zasięgu ręki. 
Kierowca nie musi więc ciągle śledzić 
wskazań wszystkich wskaźników, lecz 
może skoncentrować się jedynie na ru-
chu drogowym i swoich pasażerach, co 
ma duży wpływ na bezpieczne prowa-
dzenie pojazdu. 

Pomimo wciąż rosnącej ilości infor-
macji przekazywanej kierowcy, nowo-
czesne miejsce pracy kierowcy gwa-
rantuje bezpieczniejszą i wydajniejszą 
pracę. Poprawa ergonomii pracy na-
stąpiła m.in. poprzez wspomnianą już 
regulację położenia kierownicy wraz       
z tablicą wskaźników. Wszystkie waż-
ne informacje można odczytać na cen-
tralnym ekranie. Na wyświetlaczu zo-
staną pokazane tylko te dane, które 
odbiegają od normy. 
Na ergonomię pracy kierowcy wpły-
wają m.in.:

Śmiało możemy powiedzieć, że miej-
sce pracy kierowcy (FAP) z nową deską 
MOKI to nowa jakość w kokpitach sto-
sowanych obecnie w autobusach miej-
skich. Wyposażenie floty pojazdów   w 
nowoczesny system zarządzania elek-
troniką pokładową KIBES wraz z er-
gonomicznym miejscem pracy kierow-
cy FAP powoduje unifikację w ramach 
posiadanego parku pojazdów, a w kon-
sekwencji wysoki stopień zintegrowa-

nia w zarządzaniu flotą pojazdów. Dla 
służb technicznych oznacza to duże 
ułatwienie w realizacji przeglądów ta-
boru, sposobu zamawiania i dostarcza-
nia komponentów i części zamiennych, 
a przede wszystkim obniżenie kosztów 
zaopatrzenia. 

�� Eliminacja dodatkowych monito-
rów i wskaźników

�� Elastyczność programowania
�� Standaryzacja wykonania i loka-

lizacji elementów deski rozdziel-
czej pojazdu (jednolity design 
wskaźników, przełączników, kon-
trolek, nawiewów powietrza oraz 
plastikowych części FAP)

�� Przejrzystość informacji dostar-
czanej kierowcy 

�� Łatwość obsługi
�� Eliminacja defektów ergonomicz-

nych
�� Redukcja fizycznego i psycholo-

gicznego stresu

Korzyści dla przedsiębiorstw:

�� Standaryzacja podzespołów
�� Redukcja elementów i części za-

miennych, a więc minimalizacja 
kosztów logistyki i magazynowa-
nia

�� Jednorodność systemu w ramach 
całej floty

�� Podwyższona niezawodność in-
stalacji 

�� Łatwy serwis i diagnostyka
�� Możliwość dowolnego oprogra-

mowania
�� Jeden poddostawca – mniej prze-

syłek
�� Powtarzalność zamówień
�� Szybsze dostawy
�� Mniejsze koszty zaopatrzenia
�� Mniejsza powierzchnia magazy-

nowa
�� Mniej dokumentacji magazyno-

wej
�� Łatwość obsługi magazynowej
�� Unifikacja modułów wymiennych

Kolor nakładki, umieszczonej na górnej obudowie 
FAP-a może być specyfikowany, co daje możli-
wość dobrania koloru pulpitu do stylu wybarwienia 
autobusu lub np. koloru siedzeń.
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PRZEDŁUŻAMY ŻYWOTNOŚĆ AUTOBUSÓW
Dla Zakładów Komunikacji  Miejskiej

W wielu, polskich miastach w Zakła-
dach Komunikacji Miejskiej dzielnie 
służą jeszcze kilkunastoletnie autobu-
sy, wyposażone w stare systemy elek-
troniki pokładowej ze starą instalacją 
elektryczną z dużą ilością wiązek, czy 
przewodów. Z myślą on nich przygo-
towaliśmy specjalną ofertę adresowaną 
do Zakładów Komunikacji. W ramach 
jej proponujemy wymianę starego sy-
stemu elektroniki - „Umsetzer-a”( KI-
BES I) na system „KIBES II”.
Modernizacja „Umsetzer-a” na „KI-
BES II” jest bardzo skomplikowaną 

usługą, polegającą nie tylko na dobrej 
zmianie instalacji elektrycznej, ale tak-
że na bardzo wnikliwym poznaniu in-
stalacji danego samochodu. Ponadto, 
doskonała znajomość funkcjonowania 
systemu KIBES I i KIBES II umożli-
wia nam dopisanie oprogramowania 
tak, aby połączyć starą instalację elek-
tryczną z nowymi elementami – kom-
puterem i multiplekserem.
Wszystkie zlecone nam naprawy do-
konywane są w Laboratorium Tech-
nicznym w Mykanowie na specjali-
stycznym sprzęcie z użyciem tylko                    
i wyłącznie oryginalnych części. Po 
naprawie wszystkie urządzenia testo-
wane są w komorze klimatycznej oraz 
z użyciem stołu wibracyjnego, które to 
mają za zadanie symulować naturalne 
warunki pracy tych urządzeń i wyelimi-
nować powtórną awarię.
Firma nasza jest wsparciem dla dzia-
łów konstrukcyjnych większości zna-
nych firm, produkujących autobusy      
w Polsce. Swoją wiedzą i doświadcze-
niem wspieramy renomowane serwisy- 
- współpracujemy m.in. z Solaris Ser-
vice, MAN, czy Evo Bus. Pośród wielu 
usług świadczonych przez nasz serwis 
tj.: naprawa multiplekserów, kompu-

terów centralnych, czy wyświetlaczy 
można również zlecić nam wiele zło-
żonych i skomplikowanych czynności,  
nie wykonywanych przez żadną, inną 
firmę. Wykonujemy również powypad-
kowe naprawy FAP. 
Zdajemy sobie sprawę, że podzespoły 
elektroniki starzeją się dużo szybciej 
niż autobus, dlatego też dział technicz-
ny naszej  firmy przygotował to rozwią-
zanie, które pozwala nie eliminować     
z powodu elektroniki dobrze służących 
jeszcze autobusów, a tym samym prze-
dłużać ich żywotność o kilka lat. 
Zapraszamy do skorzystania z oferty! 

Warto zlecać naprawy naszym specjalistom, gdyż:

�� Mamy odpowiednią w tym zakresie wiedzę i doświadczenie, poparte szkoleniami u producenta urzą-
dzeń, jak i autobusów

�� Profesjonalizm naszych usług poparty jest wieloletnim doświadczeniem w naprawach gwarancyjnych       
i pogwarancyjnych m.in. dla takich firm jak Solaris, Solbus, Jelcz i Autosan

�� Posiadamy oprogramowanie, pozwalające na diagnozowanie i ponowne programowanie naprawianych 
urządzeń

�� Używamy przy naprawach tylko oryginalnych części 
�� Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie warsztatowym, zalecanym przez producenta wyrobu
�� Posiadamy komorę klimatyczną, gdzie testujemy wszystkie urządzenia po naprawie 
�� Prowadzimy diagnostykę wszystkich wejść i wyjść oraz diagnostykę komunikacji CAN
�� Wysoką jakość usług na co dzień weryfikujemy z  procedurami ISO 9001:2001 i AQAP- mamy 99% uda-

nych napraw

Naprawy FAP-a wykonujemy na specjalnie prze-
znaczonym do tego stojaku serwisowym.

Wszystkie naprawy dokonujemy na specja-
listycznym sprzęcie z użyciem tylko i wy-
łącznie oryginalnych części.
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Wymogi współczesnego rynku stawia-
ją przed osobami, zarządzającymi flo-
tami pojazdów szereg wyzwań, związa-
nych przede wszystkim z racjonalizacją 
kosztów utrzymania floty, szybkością 
działania oraz obniżeniem wypadko-
wości. Nasza firma od lat prowadzi sze-
reg działań, mających na celu wsparcie 
w tych przedsięwzięciach menadżerów 
flot. Jednym z elementów takich dzia-
łań jest system zarządzania flotą Fle-
et Manager produkcji Mix Telematics. 
System ten jest systematycznie uno-
wocześniany i rozwijany w kierunku 
jak najlepszego zaspokojenia potrzeb 
klientów. W ramach tych działań oferta 
naszej firmy została poszerzona o nowe 
urządzenie - MiX Rovi. MiX Rovi to 
współpracujący z urządzeniami rodziny 
FM 33xx 7-calowy wyświetlacz mon-
towany w kabinie pojazdu. Jest to urzą-
dzenie wielofunkcyjne, mające na celu 
usprawnienie pracy, zarówno kierowcy, 
jak i osoby bezpośrednio zarządzającej 
transportem. Jego funkcjonalność mo-
żemy opisać w trzech podstawowych 
polach działania:

Komunikacja pomiędzy biurem 
a kierowcą

Odbywa się za pomocą wiadomości 
tekstowych przesyłanych za pośred-
nictwem sieci GSM/GPRS. Zarówno 
kierowca, jak i operator oprogramowa-
nia (biuro) mają możliwość wzajemne-
go przesyłania dowolnych wiadomości 

tekstowych – informowania o zagroże-
niach w wykonaniu zadania, przeszko-
dach na trasie, przyczynach postoju, 
czasach załadunku etc. Możliwe jest 
także wykorzystywanie wcześniej pre-
definiowanych wiadomości, tak aby     
w jak najmniejszym stopniu odrywać 
kierowcę od wykonywanej pracy.

Poprawa techniki jazdy

Poprzez wyświetlanie na ekranie Mix 
Rovi informacji o każdym naruszeniu 
podstawowych parametrów jazdy, ta-
kich, jak przekroczenie prędkości po-
jazdu, przekroczenie prędkości obro-
towej silnika, gwałtowne hamowanie, 
nadmierne przyśpieszenie, czy też zbyt 
długa praca silnika na biegu jałowym, 
wpływamy na technikę jazdy kierowcy. 
Dane o ilości tych naruszeń są dostępne 
na wyświetlaczu oraz w odpowiednich 
raportach oprogramowania. Poprzez 
eliminację tych zachowań osiąga-
my znaczną redukcję zużycia paliwa,           

a także zauważalny spadek liczby wy-
padków drogowych. Funkcjonalność 
ta przypomina bardzo, sprawdzone już  
działanie znanego na rynku urządzenia 
FM RIBAS, o który pisaliśmy w nume-
rze 1. Drabpol Newsa.

Nawigacja 

Mix Rovi ma też zainstalowane dosko-
nałe mapy, umożliwiające kierowcy 
szybkie i niezawodne dotarcie do celu. 
Dodatkowo dzięki możliwości komu-
nikacji z biurem uzyskujemy możli-
wość przesyłania do kierowy wiado-
mości zadań z określonym celem jazdy, 
czasem przybycia (ETA) etc. Możemy 
np. na początku dnia przesłać kierow-
cy rozkład dnia określający wszystkie 
miejsca docelowe itd. Kierowca nie bę-
dzie musiał wklepywać adresów - sy-
stem automatycznie będzie wskazywał 
mu kolejne cele, a dyspozytor będzie 
miał informację w czasie rzeczywistym         
o stanie realizacji poszczególnych za-
dań.
Nowe funkcje i możliwości  Mix Rovi  
czynią z niego świetne narzędzie, 
wspomagające pracę managerów. 

Nowość! Urządzenie wielofunkcyjne MiX ROVI Mix Telematics  

KLUCZE DLK PRO U NASZYCH DEALERÓW 

Rodzina kluczy DLK Pro do pobierania danych z tachografów cyfrowych regularnie zdobywa coraz większą rzeszę użyt-
kowników. W celu dystrybucji kluczy, jednocześnie z możliwością otrzymania obiektywnej opinii eksperta stworzona 
została sieć dealerów rekomendowanych. 
Wielkim wyróżnieniem dla DLK Pro TIS Compact EE oraz DLK Pro Download Key jest fakt, że w sieci tej znaleźli się 
liderzy na rynku tachografów w Polsce:
�� www.tachografcyfrowy.com – platforma handlowa firmy NetPolska
�� www.trans24.pl – platforma handlowa firmy Zi-Co
�� www.melzer.pl - Elektromechanika Pojazdowa Zofia i Władysław Melzer
�� www.mateo.org.pl – MATEO

Zapraszamy do kontaktu z naszymi dealerami !

7-calowy wyświetlacz Mix ROVI  to urządzenie 
wielofunkcyjne, mające na celu uprawnienie pracy, 
zarówno kierowcy, jak i osoby bezpośrednio zarzą-
dzającej transportem.

NARZĘDZIE DLA FLEET MANAGERA
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PRZEDSTAWIAMY SERWISY REKOMENDOWANE
Koniec roku to czas podsumowań dotychczasowych działań i planowania tych na rok przyszły. Ciekawiło nas, 
jak miniony rok przedstawiał się u naszych najlepszych stacji serwisowych. Co zadecydowało, że serwisy te 
znalazły się po raz kolejny w gronie rekomendowanych stacji VDO? Poniżej przedstawiamy rozmowy z trze-
ma najlepszymi, rekomendowanymi serwisami obsługi tachografów. Przedstawicielom serwisów zadaliśmy 5 
tych samych pytań oraz jedno adresowane tylko do wybranej stacji. 

DN: Serwis istnieje na rynku tacho-
grafów już od wielu lat. Jak Pana 
zdaniem rynek ten zmieniał się na 
przestrzeni ostatnich lat? 
P.K.:Serwis F.H.U. AUTO-TACHO    
A. Kaczorowska istnieje od 1995r. 
Zmiany widać i to kolosalne, od usług 
na niskim poziomie do profesjonalnej 
obsługi całej ich gamy. Rynek oczekuje 
profesjonalizmu oraz miłej i fachowej 
obsługi, jak również zainteresowania 
się Klientem. Używanie profesjonal-
nych urządzeń diagnostycznych, jak 
CTC II oraz oprogramowań to podsta-
wa funkcjonowania rekomendowanego 
serwisu w tych czasach.

DN: Po raz kolejny znaleźliście się 
Państwo w gronie rekomendowanych 
stacji VDO. Co daje Państwu przyna-
leżność do grupy rekomendowanych 
serwisów? Czy pomaga w relacjach      
z klientem?
P.K.:Daje poczucie bezpieczeństwa      
i dostępu do najnowszej wiedzy tech-
nicznej, jak również możliwość spot-
kań i wymiany doświadczeń na wyso-
kim poziomie wiedzy. Oczywiście, że 
przynależność do tak znakomitej gru-
py serwisów w jakiś sposób wpływa 
na relację z Klientami. Pomaga to np.           
w przypadku rozstrzygania okresów 
gwarancji, zakupu oryginalnych czę-
ści, negocjacji cen produktów itp.

DN: Jak w obecnych czasach kryzysu, 
a także sytuacji na rynku tachografów 
można rozwijać sprzedaż i utrzymy-
wać jakość usług, nie obniżając przy 
tym ceny?
P.K.: Ciągły monitoring zmian na ryn-
ku usług, jak również praca handlow-
ców w terenie, ale przede wszystkim 
własne zaangażowanie. Elastyczność 
cenowa to podstawa sukcesu. Utrzy-
manie cen na jednym poziomie jest 

niemożliwe, ale potrzeba kilku lat na 
to, aby zniknęły z rynku  serwisy, które 
„przypadkowo” się tym zajmują.

DN: Jaki są największe trudności,        
z którymi borykacie się na co dzień     
w swojej pracy? 
P.K.: Brak płynności finansowej ze 
strony usługobiorców, jak również ce-
lowe niepłacenie należności w ter-
minie. Dużym zagrożeniem jest rów-
nież spadek ilości świadczonych usług 
oraz duża ilość likwidacji działalności          
w transporcie.

DN: Z naszej wzajemnej współpracy 
wiadomo nam, że Wasz serwis wygry-
wa przetargi na sprzedaż i instalacje 
DTCO. Sami wiemy, że kluczem do 
wygranej w przetargu jest fachowe 
monitorowanie procesu przetargowe-
go? Co decyduje o sukcesie Państwa 

firmy konkretnie w tym obszarze?
P.K.: Rozmowy z Klientem i wsłuchi-
wanie się w ich oczekiwania i potrze-
by. Czasami wystarczy jakaś wartość 
dodana do usługi, by wygrać przetarg. 
Może to czasami być kompleksowa ob-
sługa całego taboru, pilnowanie termi-
nów ważności sprawdzeń okresowych, 
pobieranie danych z tachografów cy-
frowych itp.

DN: Jak Pana zdaniem wyglądać bę-
dzie rok 2013 na rynku tachografów? 
W jakim kierunku rozwijać się będzie 
Państwa  firma?
P.K.: Przyszły rok będzie na pewno 
gorszy. Ale nie trzeba narzekać, tyl-
ko brać się do pracy, szukać nowych 
rozwiązań, nowych rodzajów usług, 
możliwości, które zrównoważą spa-
dek przychodów. Zatrudniać ludzi 
grzecznych i inteligentnych, ale przede 
wszystkim stawiać na nowe usługi.
DN: Dziękuję za rozmowę.
Wywiadu udzielił Pan Piotr Kaczo-
rowski.

FIRMA HANDOWO- USŁUGOWA AUTO TACHO Anna Kaczorowska  -
- Rekomendacja VDO to poczucie bezpieczeństwa i dostęp do najnowszej wiedzy technicznej

Firma Handowo - Usługowa
 Auto Tacho 

Anna Kaczorowska  
Ul. Błońska 7

96-315 Wiskitki k. Żyrardowa
Tel.046 854 14 35

Jednym z kluczy do sukcesu firmy jest również 
promocja produktów i  usług na lokalnych targach 
branżowych – na zdj. właściciel firmy pan Piotr 
Kaczorowski.
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ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA S.C. ZOFIA MELZER I WŁADYSŁAW MELZER - 
- Zadowolenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze.

DN: Serwis „ Elektromechanika Pojaz-
dowa” istnieje na rynku tachografów 
już od wielu lat – Jak Pana zdaniem 
rynek ten zmieniał się na przestrzeni 
ostatnich lat?
D.M.: Nasz Serwis istnieje na rynku ta-
chografów od przeszło 20 lat. Od same-
go początku nasza działalność związa-
na jest z tachografami, które odgrywają 
bardzo istotną rolę, jeżeli chodzi o bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. Na 
przestrzeni tych lat nasza firma, podob-
nie jak rynek tachografów podlegała 
różnym przemianom, dostosowując się 
do obowiązujących regulacji prawnych 
i istniejącego zapotrzebowania. Wraz 
z wprowadzeniem systemu tachografu 
cyfrowego nastąpił dynamiczny rozwój 
rynku w tej dziedzinie.

DN: Po raz kolejny znaleźliście się  
Państwo w gronie rekomendowanych 
stacji VDO. Co daje Państwu przyna-
leżności do grupy rekomendowanych 
serwisów? Czy pomaga w relacjach z 
klientem?
D.M.: Przynależność do grupy reko-
mendowanych serwisów VDO to prze-
de wszystkim wynik naszej pracy i wie-
loletniego doświadczenia w dziedzinie 
tachografów, ale też ogromny prestiż. 
Niezmiennie rzetelne i uczciwe wyko-
nanie usługi oraz zadowolenie naszych 
Klientów jest dla nas najważniejsze. 
Jednocześnie stanowi to dla nas jeszcze 
większą mobilizację do tego, aby stale 
podnosić jakość świadczonych przez 
nas usług, co przekłada się na relacje     
z Klientem. 

DN: Jak w obecnych czasach kryzysu, 
a także sytuacji na rynku tachografów 
można rozwijać sprzedaż i utrzymy-
wać jakość usług, nie obniżając przy 
tym ceny?
D.M.: Istotnie, w obecnej dobie kry-
zysu świadczenie usług i sprzedaż 
produktów z zachowaniem cen na 
dotychczasowym poziomie nie jest 
sprawą prostą. Obecna koniunktura na 
rynku niejednokrotnie wymaga od nas 
większej „elastyczności”, jeżeli chodzi         
o politykę cenową. 

DN: Jaki są największe trudności,           
z którymi borykacie się na co dzień           
w swojej pracy? 
D.M.: Na szczęście w naszym codzien-

nym działaniu nie napotykamy na wiele 
trudności. Jedyny problem stanowi nie-
rzetelnie działająca konkurencja, której 
jakość usług pozostawia wiele do ży-
czenia, a ostatecznie traci na tym klient.

DN: Z naszej wzajemnej współpracy 
wynika, że Wasz serwis jest liderem         
w sprzedaży kluczy DLK. Co zadecy-
dowało o sukcesie konkretnie w tym 
obszarze; jakie są Wasze spostrzeżenia 
z rynku?
D.M.: Nowy produkt DLKPro odpo-
wiada na zapotrzebowanie rynku, jeżeli 
chodzi o temat pobierania i archiwi-
zacji danych z tachografu cyfrowego. 
Adresowany jest głównie do małych 
firm transportowych. Przystępna obsłu-
ga, czas pobierania danych oraz cena 
urządzenia stanowią o jego popularno-
ści wśród klientów. Tym bardziej cie-
szy nas, że chociaż trochę przyczynili-
śmy się do tego, że produkt ten znalazł 
tylu zadowolonych odbiorców.

DN: Jak Pana zdaniem wyglądać bę-
dzie rok 2013 na rynku tachografów? 
W jakim kierunku rozwijać się będzie 
Państwa firma?

D.M.:Przyszły rok to przede wszystkim 
kotynuacja podjętych już działań, m.in. 
wprowadzenie DTCO 2.0 na szerszą 
skalę i zmiany tym spowodowane tj. 

nadajnik KITAS 2+ i VDO Counter. 
Dla klientów jest to nowy system i bę-
dziemy służyć pomocą w wyjaśnianiu 
wszelkich zagadnień z tym związanych. 
Poza tym dalsza i efektywna sprzedaż 
produktów z rodziny DLKPro.

DN: Dziękuję za rozmowę.

Wywiadu udzielił Pan Dominik Mel-
zer.

Elektromechanika Pojazdowa 
S.C.

Zofia Melzer i Władysław 
Melzer

Ul. Parkowa 4
84-230 Rumia

Tel. 058 771 21 66

Przynależność do grupy rekomendowanych serwisów VDO to przede wszystkim wynik naszej pracy            
i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie tachografów, ale też ogromny prestiż – twierdzi  właściciel 
firmy pan Władysław Melzer.
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DN: Firma „Mechanika Precyzyjna 
Tachografy Serwis” istnieje na rynku 
tachografów już od wielu lat. Jak Pana 
zdaniem rynek ten zmieniał się na 
przestrzeni ostatnich lat?
J.S.: Firma Mechanika Precyzyjna Ta-
chografy Serwis istnieje od 1997 r. Na-
stąpiło w tym czasie gwałtowne przej-
ście od tachografu mechanicznego 
(1311) przez tachograf elektroniczny 
(1318) do pełnej cyfryzacji rejestra-
cji czasu prowadzenia i odpoczynku 
w transporcie samochodowym. Chcąc 
świadczyć usługi serwisowania tacho-
grafów samochodowych, konieczne 
jest posiadanie oryginalnego oprzyrzą-
dowania producenta DTCO i używa-
nia oryginalnych części zamiennych. 
Produkt lub usługa posiadająca wy-
soką jakość musi mieć odpowiednią 
cenę. Utrzymywanie ww. parametrów 
ukształtowało opinię klientów, że je-
steśmy drogim serwisem, ale za to do-
brym.

DN: Po raz kolejny znaleźliście się 
Państwo w gronie rekomendowanych 
stacji VDO. Co daje Państwu przyna-
leżności do grupy rekomendowanych 
serwisów? Czy pomaga w relacjach      
z klientem?
J.S.: Przynależnośc do sieci rekomen-
dowanych stacji VDO daje nam dostęp 
do najwyższej jakości produktów i naj-
nowszej wiedzy technicznej. Stawiamy 
na sprawdzone produkty, które są wy-
znacznikami rekomendowanych stacji 
– oryginalne baterie, plomby, tablicz-
ki pomiarowe oraz urządzenie pomia-
rowe CTCII. Tańsze chińskie pseudo-
-zamienniki baterii nie dają gwarancji, 
tachograf szybciej się psuje i ma za-
kłócenia. Firmy nie zdają sobie spra-
wy, że korzystając z nich narażają się 
na dodatkowe koszty wymiany tacho-
grafów na nowe. Podobnie, różnice                           
w jakości tabliczek pomiarowych są 
bardzo duże. Tabliczka VDO jest czy-
telna, zachowuje taki sam wygląd przez 
cały czas trwania kontroli okresowej, 
czyli 2 lata. Nieoryginalne tabliczki po-
miarowe często rozmazują się i nie są 
czytelne. Nie posiadają też znaków, tak 
jak VDO, co dodatkowo promuje ser-
wis i produkt.

Na koniec CTCII - według mnie przy-
rząd jest bardzo dobry. Cechą, któ-
ra wyróżnia go od innych przyrządów 
konkurencji to brak wykonania pseudo 
kalibracji, ponieważ po jej wykonaniu 
trzeba ręcznie wpisać stałą K, co elimi-
nuje możliwości sfałszowania kalibra-
cji.

DN: Jakie są największe trudności,          
z którymi borykacie się na co dzień        
w swojej pracy? 
J.S.: Ze względu na załamanie gospo-
darcze UE następuje załamanie się 
rynku przewozów samochodowych, 
dlatego przy serwisowaniu flot samo-
chodowych stałych klientów możemy 
pozwolić sobie na udzielanie „upustów 
cenowych”. Największym problemem 
jest niewłaściwe prawo wywodzące 
się z rozporządzenia WE/1360/2002, 
z którego wypracowano ustawę o ta-
chografie cyfrowym nr 180, pozycja 
1424 z 29.07.2005 oraz jego interpre-
tacja przez Główny Urząd Miar. Pro-
ducenci urządzeń rejestrujących DTCO 
nie mają wpływu na jakość szkolenia 
techników warsztatów według swoich 
procedur; może to szkolenie prowa-
dzić każdy podmiot, po uzgodnieniu              
z GUM; jakość tego szkolenia jest bar-
dzo niska. Następnym problemem jest 
otwieranie warsztatów do kalibracji 
DTCO w firmach transportowych, które 
nie mogą prowadzić takiej działalności. 
Po podpisaniu umowy podmiot, mają-
cy uprawnienia warsztatu zatrudnia na 
1/8 etatu pracownika firmy transporto-
wej, który uzyskuje uprawnienia tech-
nika warsztatu, a firma transportowa 
wystawia faktury VAT „za legalizację 
tachografu”. Jest to niezgodne z rozpo-
rządzeniem Komisji (WE)1360/2002 
załącznik 10, pkt.3.6.4. Nikt w Polsce 
nie kontroluje wyżej wymienionych 
praktyk, jak również przestrzegania 
rozporządzenia Komisji (WE) 1266      
z 16.12.2009, pkt.15. 

DN: Czy ceny za usługi są adekwatne 
do wiedzy serwisu i jego kompetencji? 
Czy możliwe jest utrzymanie cen za 
usługi  na takim samym poziomie jak 
w latach poprzednich?
J.S.: Nie zamierzam obniżać ceny za 

świadczone usługi, gdyż wiedza, szko-
lenie oraz oprzyrządowanie wymagają 
odpowiednich nakładów finansowych 

w celu uzyskania wysokiego poziomu 
serwisowania  DTCO.  

DN: Jak Pana zdaniem wyglądać bę-
dzie rok 2013 na rynku tachografów? 
W jakim kierunku rozwijać się będzie 
Państwa firma?
J.S.: Rok 2013 zapowiada się trudnym 
rokiem - recesja, część serwisów tacho-
grafów musi ogłosić upadłość, a ceny 
usług zostały doprowadzone do pozio-
mu nie gwarantującego pokrycia kosz-
tów własnych firmy. 
DN: Dziękuję za rozmowę.
Wywiadu udzielił Pan Józef Strzelczyk.

Strzelczyk Józef Mechanika 
Precyzyjna Tachografy - 

- Serwis
ul. Złotoryjska 178-184

59-220 Legnica
Tel. 076 850 67 49

MECHANIKA PRECYZYJNA TACHOGRAFY SERWIS - Oryginalne baterie, plomby, tabliczki po-
miarowe oraz  CTC II- to wyznaczniki rekomendowanych stacji

Usługi serwisowania tachografów samochodo-
wych wykonujemy wyłącznie na oryginalnym  
oprzyrządowaniu producenta DTCO z  użyciem 
oryginalnych części zamiennych - podkreśla właś-
ciciel serwisu Józef Stelczyk.
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Klimatyzatory Konvekta Ultra Light I I -  nowa konstrukcja i  system na CO2

Nowe trendy w rozwoju rynku Au-
tomotive, oczekiwania producentów 
autobusów, ochrona środowiska, re-
cykling, emisja CO2 oraz komfort       
i wydajność urządzeń- te wszystkie 
kryteria brał pod uwagę producent 
klimatyzatorów Konvekta, projektu-
jąc nową generację swoich urządzeń- 
– Ultra Light II.
Już na ostatnich targach IAA w Hano-
werze Konvekta rozpoczęła promocję  
drugiej generacji klimatyzatorów „Ul-
tra Light”.

Spektakularny wygląd nowych modeli 
to dużo więcej niż tylko kwestia estety-
ki. Dynamiczne i ostro cięte krawędzie 
oraz gładka powierzchnia nie tylko po-
kazują w jakim kierunku idzie wygląd 
klimatyzatorów, ale przede wszystkim 
zapewniają funkcjonalność i aerodyna-
miczność.
Nie ma potrzeby dodatkowej przestrze-
ni, a wszystkie komponenty są wbu-
dowane w pojedyncze i kompaktowe 
urządzenie. Modele te są również nie-
zwykle lekkie i wytrzymałe, a stoją za 
tym wysokiej jakości materiały, z któ-
rych wykonane są komponenty. Ponad-
to ciężar urządzenia został zmniejszony 
o ok. 30% - co odpowiada zmniejsze-

niu ciężaru z 75kg do 65kg w porówna-
niu do tradycyjnych konstrukcji klima-
tyzacji autobusowych.
Inne korzyści wynikają z wysokie-
go poziomu izolacji materiałów oraz 
szczelnej konstrukcji. W ten sposób kli-
matyzacje „Ultra Light II” dodatkowo 
zmniejszają zużycie energii oraz po-
trzebują o 10% mniej czynnika chłod-
niczego w porównaniu do tradycyjnych 
urządzeń. Co więcej, mniej kurzu i bru-
du dociera do urządzenia, dostępność 
komponentów jest dużo lepsza, a co za 
tym idzie koszty serwisu i konserwacji 
również są mniejsze o ok. 25%.

MNIEJ HAŁASU 

Dla inżynierów Konvekty równie waż-
ne  jak aspekty wizualne i funkcjonalne 

są aspekty akustyczne. Użyto więc no-
wych, wysokiej klasy dmuchaw, które 
emitują o 5 dBA mniej hałasu, niż ich 
poprzednicy. Może to być decydujący 
głos dla wielu producentów autobusów, 
jak i firm transportowych, jeśli wezmą 
oni pod uwagę bardziej rygorystyczne 
wymagania ze strony społeczeństwa, 
jakie odnoszą się do emisji hałasu.

MNIEJSZY ROZMIAR = ŁA-
TWIEJSZY SERWIS

Dodatkowo, rozmiar konstrukcji nowe-
go systemu klimatyzacji zmniejszył się 
o 25% (500mm). Nowe obudowy kli-
matyzacji składają się z kilku kompo-
nentów, które mogą być bardzo łatwo 
serwisowane. 
W ten sposób wszystkie części syste-
mu klimatyzacji są łatwo dostępne, 
co zmniejsza czas trwania prac serwi-
su o 40%. Konstrukcja, jest znaczą-
cym wkładem, przyczyniającym się do 
funkcjonalności systemu klimatyzacji.

LEPSZA WYDAJNOŚĆ

Wewnętrzne wartości nowego klima-
tyzatora pokazują, że skupienie się 
na świeżych formach projektowych 
nie odbywa się po kosztach technolo-
gii: podczas gdy w tradycyjnych kli-
matyzacjach udział świeżego powie-
trza stanowi tylko 20%, nowy system 
zapewnia do 100% przefiltrowanego i 
schłodzonego, świeżego powietrza. Ist-
niejące zakresy mocy 33 i 39 kW zo-

NOWA GENERACJA – EKO PRZEDE WSZYSTKIM

Dynamiczne i ostro cięte krawędzie oraz gładka powierzchnia nie tylko wpływają na estetykę, 
ale przede wszystkim zapewniają funkcjonalność i aerodynamiczność.

Klimatyzatory Konvekta Ultra Light zabudowane są m.in. na autobusach Solaris U12 i U18, 
jeżdżących po ulicach Warszawy i Łodzi.

NOWY KSZTAŁT = AERODY-
NAMIKA 
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stały poszerzone o dwa, dodatkowe 
warianty 41 i 44 kW; zwiększono rów-
nież wydajność do ośmiu dmuchaw pa-
rownika. Rezultatem jest nie tylko roz-
prowadzenie polepszonego powietrza         
i przyśpieszenie efektu chłodzenia, ale 
również osiągnięcie niższych tempera-
tur. Wygląd i wymiary są identyczne 
dla wszystkich wariantów wydajności, 
co oznacza, że każdy wariant urządze-
nia może być zainstalowany na dachu, 
który został przygotowany w taki sam 
sposób. Co więcej, bardziej zwarta 
konstrukcja umożliwia wszystkim sy-
stemom połączenie z systemem ogrze-
wania.

SYSTEM NA CO2

Nowe systemy klimatyzacji firmy 
Konvekta są również opcjonalnie wy-
posażone w przyjazny dla środowiska 
czynnik chłodniczy CO2. System kli-
matyzacji na CO2 Konvekta opracowa-
ła i przetestowała, jako część wspólne-
go projektu z Deutche Bank. Zadaniem 
projektu było m.in. zmniejszenie po-
trzeb energii używanej do klimaty-
zacji o 10%. Po analizie testów prze-
woźnika, hybrydowych komponentów 
oraz nowej klimatyzacji CO2, system 
został włączony do ruchu pojazdów 
obsługowych DB w Kassel, wspólnie                  
z producentem MTU i Konvektą. Ce-
lem współpracy było pokazanie, że na-
pęd hybrydowy w połączeniu z syste-
mem klimatyzacji CO2 jest kamieniem 
milowym na drodze do powszechnego 
stosowania niskoemisyjnych i ekolo-
gicznie przyjaznych platform na nie-
zelektryfikowanych torach. Również 
producenci pojazdów elektrycznych 
czekali na takie rozwiązanie.
Obecnie systemy klimatyzacji autobu-
sów elektrycznych zasilane są z ener-

gii elektrycznej akumulatorów, któ-
re z kolei znacznie ograniczają zakres 
działania pojazdu. Konvekta oferuje 
inne podejście. Stopniowe rozwiąza-
nie polega na sprawdzonej już przez 
Konvektę przyjaznej środowisku tech-
nologii CO2 z pompą ciepła. Używa-
jąc tylko jednego obiegu, system do-
starcza chłód latem i przyjemne ciepło 
podczas zimy. Jednocześnie system za-
pewnia kontrolę temperatury akumula-
torów, co oznacza, że pracują zawsze 
w stałej temperaturze umożliwiającej 
optymalną moc. Zwiększa to zasięg 
działania pojazdu o 40% i przedłuża 
żywotność czułych i kosztownych sy-
stemów przechowywania energii. Uży-
cie czynnika chłodniczego CO2 (R744) 
w autobusie elektrycznym wyposażo-
nym w ten rodzaj klimatyzacji ma naj-
niższą emisję gazów cieplarnianych 
w porównaniu do powszechnie sto-
sowanych czynników chłodniczych. 
CO2 (dwutlenek węgla) jest natural-
ny, nietoksyczny, niepalny, długoter-
minowo dostępny i ekonomiczny. W 
ramach ścisłej współpracy z polskim 
producentem autobusów-firmą Solaris 
Bus&Coach, ich pierwszy elektryczny 
autobus został wyposażony w system 
klimatyzacji Konvekta z pompą cie-

pła, a w pierwszą podróż wyruszył w 
czerwcu 2012r. W codziennym użytko-
waniu system klimatyzacji na dwutle-
nek węgla udowodnił swoja wydajność 
i ekologiczność. Ponadto, co oczywi-
ste, wszystkie komponenty klimatyza-
cji mogą być poddane recyklingowi. 
Nową generację „Ultra Light II”z pew-
nością zaliczyć można do pionierskiej 
konstrukcji. 

Na koniec dobra wiadomość dla 
wszystkich użytkowników klimaty-
zatorów. Nasze serwisy wyposażo-
ne zostały w mobilne urządzenia do 
odgrzybiania klimatyzacji. Jeśli we-
wnętrzna temperatura osiąga ponad 
24°C wydajność fizyczna kierowcy/
maszynisty spada bardzo szybko. To 
właśnie takie temperatury są ideal-
nymi warunkami dla szkodliwych 
pleśni i bakterii. Ogromna ilość osób 
korzystająca z usług transportowych 
pociągów oraz autobusów sprawia, 
że ilość zarazków i wirusów jest 
szczególnie wysoka. Usuwani bak-
terii i pleśni z klimatyzatorów jest 
więc sprawą niezwykle istotną.
Zapraszamy więc do naszych serwi-
sów! 

Projekt Konvekty, polegający na połączeniu 
napędu hybrydowego  z systemem klimaty-
zacji CO2 dotyczy energooszczędnego pro-
totypu pociągu Westfrankenbahn. 

Urządzenia do odgrzybiania klimatyzacji stosujemy do usuwania szkodliwych bakterii i 
pleśni, zarówno w klimatyzacji autobusowej, jak i tej przeznaczonej do pociągów. 
Usługi te świadczymy w naszych serwisach oraz w miejscu wskazanym przez klienta.
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Podczas tegorocznych targów we Fri-
drichshafen stoisko nasza sąsiadowało 
z wydawnictwem Av Buyer. Codzien-
ne kontakty sąsiedzkie zaowocowa-
ły nawiązaniem miłej znajomości                   
z panem Paddy Casey, reprezentantem 
wspomnianego czasopisma. Nasza ot-
wartość, ale też i kompetencje sprawi-
ły, że Paddy Casey zarekomendował 
nas amerykańskiej firmie Nflightcam, 
będącej producentem kamer do filmo-
wania lotów. Firma ta szukała bowiem 
dealera swoich produktów na tere-
nie Polski. Skutkiem tej rekomenda-
cji było bezpośrednie już nawiązanie 
współpracy z firmą Nflightcam, a co za 
tym idzie wzbogacenie naszej oferty o 
jej produkty - kamery do filmowania 
lotów. 
Kamera Nflightcam jest obsługiwa-
na przy pomocy dwóch przycisków 
(hands-free). Mocowana jest z boku 
słuchawek lub na kasku, tak więc jest  
idealna do nagrywania lotów. Zaawan-
sowana technologia i narzędzia spra-
wiają, że zapisany materiał filmowy 
to nie tylko zapisany ruch i akcje, ale 
również pełna głębia ostrego i klarow-
nego obrazu.
Kamera jest wyposażona standardowo 
w nowy obiektyw – awiator, który eli-
minuje problem zakłócających smug    
i linii, psujących obraz. Specjalnie za-
projektowana dla lotników soczewka 
redukuje efekt śmigła i pracuje w pra-
wie każdych warunkach oświetlenio-

wych. Obiektyw awiator jest wypro-
dukowany z najwyższej jakości szkła 
optycznego i zabezpieczony ochronną 
powłoką, która chroni go przed wa-
runkami panującymi w przestrzeni po-
wietrznej. 
Zestaw umożliwia również nagrywa-
nie rozmów z intercomu w kabinie,       
a po podłączeniu kabla comm służy 
jako standardowa kamera nagrywająca 
filmy już na ziemi – to wszystko w ja-
kości full-HD.
Wysoką jakość nagrywanych mate-
riałów filmowych gwarantuje specja-
listyczny obiektyw, wysoka rozdziel-
czość (1080 pixeli), regulowany balans 
bieli i najszerszy kąt widzenia – 170°. 
Obrotowy obiektyw umożliwia zmianę 
położenia kamery aż o 270°. 
Kamera umożliwia również przesy-
łanie obrazu w czasie rzeczywistym, 
poprzez łącze HDMI, tworząc bezpo-
średnie połączenie, pozwalające prze-
glądać nagrywany materiał filmowy 
na urządzeniach z systemem iOS i An-
droid lub nadawać go na żywo. Nie 
zapomniano również o systemie GPS, 
którego wydajność zwiększono czte-
rokrotnie. GPS zapisuje prędkość lotu, 
pozycję i wysokość 4 razy na sekundę, 
nagrywając każdy szczegół lotu. 
Zagranicą opisane kamery cieszą się 
bardzo dużym zainteresowaniem.            
W końcu każdy miłośnik latania chciał-
by mieć nagrany na pamiątkę swój 
pierwszy lot i nie tylko. Kamery te  sta-

nową również doskonałe wyposażenie 
we wszelkich statkach powietrznych, 
należących do szkół latania. Dzięki na-
grywaniu lotów instruktor widzi, jak 
zachowuje się jego uczeń i później już 
wspólnie mogą omawiać popełnianie 
przez niego w czasie lotu błędy. Tym 
samym minimalizuje się uczucie stra-
chu u ucznia. 
Mamy nadzieję, że       
i u nas w kraju kame-
ry Nflightcam spotka-
ją się z pozytywnym 
odzewem. 

Kamery f irmy Nfl ightcam dostępne już w Polsce

LOTY POD KONTROLĄ 

Kamery Nflightcam zapewniają nie tylko pamiątkę 
z lotów, ale też dają ważne wskazówki dla instruk-
torów, dotyczące lotów szkoleniowych.
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Trzema częstymi zagrożeniami dla 
statku powietrznego są: turbulencje, 
grad oraz uskok wiatru na niskich wy-
sokościach. Wszystkie te zjawiska at-
mosferyczne wywoływane są przez bu-
rze.
Istnieje kilka metod na zaalarmowanie 
załogi statku powietrznego o obecno-
ści i umiejscowieniu burz w celu unik-
nięcia przelotu przez trudne i niebez-
pieczne warunki pogodowe. Warto 
więc przybliżyć nieco zasadę działa-
nia, budowę oraz korzyści jakie niosą 
ze sobą ogólnie pojęte, pokładowe sy-
stemy ostrzegania o pogarszających się 
warunkach atmosferycznych, takie jak 
radary pogodowe, czy systemy wykry-
wania burz typu Stormscope.
Skanowanie nieba
Lotniczy radar pogodowy technicznie 
nazywany jest radarem unikania złych 
warunków pogodowych. Słowo Radar 
to słowo utworzone z pierwszych liter 

angielskiego terminu „Radio Detection 
And Ranging” (radiowe wykrywanie    
i namierzanie). Działa na zasadzie wy-
syłania fal radiowych (100 impulsów 
na sekundę, o mocy 6 kWatt) wysokiej 
częstotliwości (w zakresie od 9,34GHz 
do 9,375GHz) i odbierania sygnału od-
bitego od obiektu (o mocy zaledwie 
0,01-9Watta). Wiązka promieniowania 
rozszerza się, gdy oddala się od źród-
ła, podobnie jak to jest z promieniem 
światła latarki, gdzie oświetlana po-
wierzchnia jest większa im dalej trzy-
mamy od niej latarkę. 

Większość systemów radaru pogodo-
wego używa magnetronu do wygene-
rowania wiązki promieniowania radio-
wego o wysokiej mocy - podobnie jak 
kuchenka mikrofalowa wykorzystuje 
magnetron do generowania mikrofali 
w ekranowanej obudowie, by podgrze-
wać potrawy i płyny. 

Promieniowanie to jest niebezpieczne 
dla człowieka i może wzbudzić pło-
mień w substancjach łatwopalnych.
Systemy radaru mogą zagrażać bezpie-
czeństwu i życiu ludzi, jeśli nie będą 
przestrzegane ostrzeżenia i zalecenia 
podczas ich obsługi.
Typowy system radaru pogodowego 
jest klasyfikowany jako system dwu, 
trzy lub cztero blokowy. Systemy te 
składają się odpowiednio z: układu an-
tenowego z nadajnikiem-odbiornikiem 
i wyświetlaczem (z przyciskami ste-
rowania), nadajnika-odbiornika, pod-
stawy anteny i wyświetlacza oraz na-
dajnika-odbiornika, podstawy anteny, 
wyświetlacza i pulpitu sterowania.
W nowszych konfiguracjach wyposa-
żenia awionicznego statków powietrz-
nych najczęściej spotykany jest system 
dwublokowy, ze względu na swoją nie-
zawodność, relatywnie małą masę oraz 
podatność obsługową dla persone-

Radary pogodowe i systemy ostrzegania o wyładowaniach atmosferycznych

ELIMINACJA ZAGROŻEŃ W LOCIE
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lu technicznego. Systemy te oparte są       
w pełni o technikę cyfrową, co daje 
dużą elastyczność w sposobie zobrazo-
wania skanowanego obszaru nieba. 

W naszej ofercie posiadamy radary 
pogodowe firm Garmin oraz Bendix/
King by Honeywell. W celu złagodze-
nia problemów spowodowanych nie-
odpowiednim sterowaniem pochylenia 
anteny radaru firma Bendix/King opra-
cowała Vertical Profile (zaczynając od 
RDS-82VP). W ten sposób umożliwio-
no pilotom łatwe ustalenie wysokości 
burzy oraz jej intensywności. 
Ze wszystkich konfiguracji pogodo-
wych (burza z piorunami, grad, śnieg), 

istotnym jest, by pamiętać, że ra-
dar pogodowy nie ostrzeże operatora                 
o wystąpieniu oblodzenia (jak również 
marznącego deszczu lub kryształów 
lodu) chyba, że są powiązane z aktyw-
nymi opadami atmosferycznymi.

Radar pogodowy jest świetnym narzę-
dziem sprawdzającym się w lekkich sa-
molotach dwusilnikowych, małych bi-
znes jetach, dużych śmigłowcach oraz 
wszędzie tam, gdzie mamy zapas masy 
i miejsca na zabudowę radaru. Co jed-
nak w sytuacji, gdy warunki technicz-
ne, jakie oferuje statek powietrzny nie 
sprzyjają implementacji radaru pogo-
dowego? Tu sprawdzają się poniższe 
systemy.

Systemy ostrzegania o wyładowa-
niach atmosferycznych – Stormsco-
pe.
Systemy detekcji wyładowań atmosfe-
rycznych (Stormscope) działają na nie-
co innej zasadzie, niż lotnicze radary 
pogodowe. Systemy typu Stormscope 
są – w przeciwieństwie do radarów-  
- urządzeniami pasywnymi. Oznacza 
to, że system nie skanuje obszaru nie-
ba, a jedynie „nasłuchuje” stref burzo-
wych. W praktyce realizowane jest to 
za pomocą specjalnej anteny, w której 
„zbierają się” ładunki elektrostatycz-
ne, pochodzące od wyładowań między 
chmurami, analizowane później przez 
procesor systemu. Tutaj na podstawie 
siły sygnału z anteny oraz jego biegu-
nowości określana jest odległość i kie-
runek do wyładowań atmosferycznych. 
Zatem Stormscope informuje o wystą-
pieniu błyskawicy, a nie opadów atmo-
sferycznych, jak dzieje się to w przy-

padku radaru pogodowego, niemniej 
jednak obydwa zjawiska świadczą         
o tworzeniu się stref niebezpiecznych. 
W naszej ofercie posiadamy systemy 
wykrywania burz WX 500 Stormsco-
pe firmy L3 Communications oraz sy-
stemy ostrzegania o wyładowaniach 
atmosferycznych firmy Avidyne TWX 
670™.
Każdy system typu Stormscope skła-
da się z 3 podstawowych elementów: 
anteny, bloku elektroniki (proceso-
ra) oraz wyświetlacza. Jako element 
zobrazowania wykorzystywany może 
być wyświetlacz przeznaczony tylko 
do wyświetlania informacji o burzach 
(będący częścią kompletu), bądź wy-
świetlacz urządzenia GPS (GPS/NAV/
COM) lub ruchomej mapy.
Sposób zobrazowania stref burzowych 
też bywa różny – od podstawowych, 
jednokolorowych, mniej lub bardziej 
zgęszczonych „krzyżyków”, bądź ma-
lutkich błyskawic, po wielokolorowe 

komórki tworzące wspólnie płynny 
obraz obszarów burzowych o więk-
szym lub mniejszym nasileniu.
Niemal wszystkie systemy detekcji 
burz kompatybilne są z pokładowymi 
wyświetlaczami wielofunkcyjnymi, ta-
kimi jak popularne KMD 550, GMX 
200,czy systemami GPS, jak GNC 420, 
GPS 400, czy GNS 430/530 – ta ce-
cha działa na korzyść Stormscope’ów         
w stosunku do radarów pogodowych.

Firma nasza  jest jedyną w Polsce or-
ganizacją dokonującą instalacji syste-
mów radaru pogodowego na samolo-
tach typu General Aviation.
W przypadku konieczności doposaże-
nia statku powietrznego w radar pogo-

Radar pogodowy w trybie Vertical Profi-
le (opracowany przez Bendix King) na wy-
świetlaczu GMX200.

Wyświetlacz systemu Stormscope - TWX 
670 – EX 5000 MFD w trybie “Cell Mode” fir-
my Avidyne.

Obrazowe działanie radaru pogodowego, montowanego w dziobie samolotu.

Zobrazowanie danych z radaru na wyświet-
laczach MF Garmin G1000.
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dowy, doradzimy i dopasujemy blok 
radaru do zabudowanego wcześniej 
wyświetlacza lub zintegrowanego sy-

stemu awionicznego. Każda instalacja 
wykonywana jest zgodnie z wymaga-
niami, jakie narzuca, zarówno produ-
cent urządzenia, jak i producent stat-
ku powietrznego. Instalowane przez 
nas radary pogodowe objęte są pełnym 
serwisem i posiadają dwuletnią gwa-
rancję. Przy instalacjach opieramy się 
o STC lub TC producenta statku po-
wietrznego.
Wszystkich zainteresowanych modyfi-
kacjami na statku powietrznym zapra-
szamy do naszej warszawskiej siedziby 
na konsultacje. Pomożemy wtedy do-
brać odpowiedni sprzęt z uwzględnie-
niem wszystkich preferencji klienta. 
Nadmienić chcemy, że same tylko ceny 
radarów wahają się od kilku do kilku-
dziesięciu tysięcy dolarów. Wybór od-
powiedniego urządzenia nie można zo-
stawiać więc przypadkowi. 

Systemy Stormscope informują o wystąpie-
niu błyskawicy, a nie opadów atmosferycz-
nych (jak dzieje się to w przypadku radaru 
pogodowego), niemniej jednak oba zjawi-
ska świadczą o tworzeniu się stref niebez-
piecznych. 

Test radaru podczas obsługi w serwisie. 

SERWISOWANIE RADARÓW POGODOWYCH
W czasie awarii radaru, nawet w przy-
padku, gdy podejrzenie dotyczy jedne-
go komponentu, rekomenduje się, by 
wszystkie komponenty wchodzące w 
skład systemu były testowane w war-
sztacie. Zalety takiego sprawdzenia to:
1) Stan i wydajność jednego bloku 
mogą być przekłamywane przez błąd 
na innym bloku.
2) W wielu systemach nadajnik-od-
biornik, wskaźnik i antena dzielą za-
silanie niskiego napięcia z jednego 
urządzenia, jak na przykład nadajnik-
-odbiornik. System testu w warsztacie 
eliminuje możliwość zdiagnozowania 
niewłaściwego bloku, jako uszkodze-
nie.
3) Sprawdzenia systemu na stole war-
sztatu oraz jednoczesne dostosowywa-
nie działanie radaru w jego szczytowej 
wydajności.
4) Wszystko pod kopułą anteny ra-
diolokacyjnej jest wrażliwe na dzia-
łanie czynników zewnętrznych. Silne 
uszkodzenia systemów nadajnika-od-
biornika lub wskaźnika mogą zostać 
określone, kiedy systemy są testowa-
ne razem. Wtedy jesteśmy w stanie 
wykryć początki korozji, zanim będą 
skutkowały poważnym i kosztownym 
uszkodzeniem.
5) Całościowe sprawdzenie systemów 
w warsztacie sprawia, że całość posia-
da ten sam cykl sprawdzeń.
Największym błędem stosowanym 
przez pilotów jest podmiana bloków 
systemu radaru pogodowego między 
sobą i stosowanie ich do innych stat-
ków powietrznych. 
Nie zaleca się takiej podmiany, po-
nieważ zwykle (jeśli nie w ogóle) po-
maga to na krótki czas, a potem i tak 
konieczne jest sprawdzenie i naprawa 
kompletnego radaru. 
Obsługa radarów pogodowych w na-
szej firmie realizowana jest na dwa 
sposoby, a mówiąc ściślej przez dwie 
różne jednostki organizacyjne, zależ-
nie od tego czy mamy do czynienia z 
systemem zdjętym ze statku powietrz-
nego, czy z obsługą systemu na statku 
powietrznym.
Laboratorium Awioniki w Mykano-
wie. Tu wykonujemy  obsługę napraw-
czą i sprawdzenia na komponentach 
zdemontowanych ze statku powietrz-

nego. Możliwości Laboratorium obej-
mują obsługę, zarówno analogowych 
systemów radaru pogodowego, syste-
my trzy i czteroblokowe, jak i nowo-
czesne, cyfrowe systemy dwubloko-
we. Naprawy radarów pogodowych 
uwzględniają realizację biuletynów 
serwisowych producenta. Sprawdze-
niu, przy diagnozie usterki i dalszej na-
prawie, podlegają wszystkie elementy 
systemu – antena radaru, blok nadaw-
czo-odbiorczy (R/T), pulpit sterowa-
nia, moduł konfiguracyjny i wskaźnik. 
W nowoczesnych systemach wyświet-
lacz łączy w sobie funkcje pulpitu ste-
rowania i wskaźnika radaru, a antena 
z blokiem R/T również stanowi jeden 
element. Taka procedura, weryfikująca 
stan każdego z elementów systemu ra-
daru pogodowego, pozwala utrzymać 
cały system w jednym cyklu serwiso-
wym. Z tego powodu, przy przekazy-
waniu do Laboratorium radaru pogo-
dowego z podejrzeniem usterki, ważne 
jest, aby dostarczyć wszystkie wspo-
mniane wyżej komponenty.
Centrum Serwisowe w Modlinie . Tu 
oferujemy obsługę systemów radaru 
pogodowego zabudowanego na stat-
ku powietrznym. Tak jak w Laborato-
rium, obsługa na statku powietrznym 
dotyczy, zarówno analogowych, jak      
i cyfrowych systemów radaru o różnej 
architekturze (dwu, trzy-, czterobloko-
wej). W Modlinie wykonywane są na-
ziemne próby poprawności działania 
systemu, naprawy związane z instala-
cją radaru pogodowego oraz kalibra-
cje. Każdorazowy demontaż elemen-
tu systemu radaru pogodowego, czy 
też elementów awioniki (vertical gyro, 
AHRS), które dostarczają informacji 
do układu stabilizacji anteny i właś-
ciwego kąta jej ustawienia, wymaga-
ją przeprowadzenia kalibracji systemu 
na statku powietrznym. Aby to wyko-
nać niezbędny jest sprzęt umożliwia-
jący demontaż układów odniesienia 
funkcji stabilizacji i ustawienia ante-
ny i zasymulowanie kątów pochylenia 
i przechylenia statku powietrznego. 
Stanowi to kluczowy element obsługi 
systemu radaru pogodowego na statku 
powietrznym przy zarzutach użytkow-
ników, co do poprawności wskazań ra-
daru. 
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CZY LECI Z NAMI AUTOPILOT?
Autopiloty -  Urządzenia automatycznie sterujące lotem SP

Ważnym elementem wyposażenia każ-
dego statku powietrznego jest system 
autopilota – urządzenia automatycznie 
sterującego lotem statku powietrznego.
Systemy autopilotów są różne: jedno- , 
dwu-, trzyosiowe, z preselekcją wyso-
kości lub bez, analogowe lub cyfrowe.
Trzeba sobie uświadomić, że autopilot 
to nie tylko jedno urządzenie. Działa-
nie każdego systemu autopilota opiera 
o szereg urządzeń:
- dostarczających informacji o położe-
niu statku powietrznego w poziomie       
i w pionie (żyrobusola ze wskaźnikiem 
kursowym lub system NAV lub GPS, 
zakrętomierz lub sztuczny horyzont, 
przetwornik ciśnienia statycznego) 
- komputera realizującego określone 
algorytmy 
- urządzeń wykonawczych realizują-
cych wyliczenia komputera - serwome-
chanizmy
Każdy z tych elementów można uznać 
za kluczowy, wpływający na pełną 
sprawność autopilota, który ułatwia 
i zarazem umila lot. W najprostszym 
przypadku autopilot „potrafi” utrzy-
mać zadany kierunek lotu. Nie jest to 
jednak równoznaczne ze śledzeniem 
ścieżki   z systemu GPS – a bywa to 
częsty „problem” zgłaszany przez pi-
lotów. Do tego niezbędny jest interfejs 
GPSS (GPS Steering), który może być 
zewnętrznym modułem realizującym 
komunikację pomiędzy pokładowym 
systemem GPS i autopilotem.
Bardziej rozbudowane systemy, poza 
kierunkiem czy trasą z GPS, „pilnu-
ją” wysokości lub przechwycają zada-
ną wcześniej wysokość lotu (preselek-
cja wysokości) z określoną prędkością 
pionową. Tutaj pojawiają się również 
dodatkowe możliwości, jakie daje taki 
autopilot – przechwycenie ścieżki ILS i 
jej śledzenie. Nie trzeba tłumaczyć, jak 
bardzo nieoceniona jest w tym przy-
padku rola autopilota w trudnych wa-
runkach pogodowych. Kolejną, często 
spotykaną opcją w systemach automa-
tycznie kontrolujących lot samolotu 
jest tzw. Yaw Damper – tłumik holen-
drowania, czyli tłumik oscylacji, pole-
gających na przechyleniu samolotu z 
jednoczesnym odchyleniem kierunku.
O funkcjach i możliwościach syste-

mów autopilota można by jeszcze spo-
ro napisać, ponieważ każdy z produ-
centów rozwija ten system wg swojej 
filozofii. Do podstawowych graczy 
w tej dziedzinie, w kategorii General 
Aviation należą: Honeywell (Bendix 
King), S-TEC, Garmin oraz Avidyne. 
Wszystkie autopiloty naszych partne-
rów znajdują się w naszej ofercie.
Najmłodsze tego typu produkty – firm 
Garmin i Avidyne są bardzo charakte-
rystyczne dla zintegrowanych syste-
mów awionicznych, takich jak Garmin 
G1000, czy Avidyne Entegra. Mimo 
tego, nadal bardzo często spotykane 
są rozwiązania z „kombinacją” syste-
mów – G1000 + KAP140 (autopilot 
Honeywell) lub Entegra + System 55X          
(S-TEC).

Autopilot to nie tylko jeden przyrząd. 
W skład każdego systemu autopilota wcho-
dzi wiele urządzeń.

Sprawdzanie autopilota na SP - system 55X 
firmy S-TEC - w naszym Centrum Serwiso-
wym w Modlinie. 

Serwisowanie autopilotów
Paradoksalnie najczęściej zastanawia-
my się, jak autopilot działa dopiero 
wtedy, gdy przestanie poprawnie funk-
cjonować. Trzymając się sztywnych, 
ale prostych zasad obsługi technicznej 
tych systemów unika się na szczęście 
częstych problemów z ich działaniem.
Wiedza użytkownika na ten temat rów-
nież bywa rożna. Pomimo dość roz-
budowanej struktury urządzeń auto-
matycznie sterujących lotem statku 
powietrznego, stosunkowo łatwo jest 
utrzymać je w stałej sprawności. Co-
roczne sprawdzenie wszystkich jego 
elementów pomaga uniknąć nerwów 
związanych z niedogodnością „pilno-
wania” sterów.
Usługi związane z serwisowaniem au-
topilotów świadczymy, zarówno w La-
boratorium Awioniki w Mykanowie, 
jak i Centrum Serwisowym w Modli-
nie.

Laboratorium w Mykanowie realizuje 
naprawy zdemontowanych komponen-
tów systemu autopilota - komputerów, 
elementów wykonawczych (serwome-
chanizmów). Każda naprawa obejmuje 
również weryfikację i wykonanie biu-
letynów serwisowych wydanych przez 
producenta na dany podzespół, np. 
wymianę silniczka głównego lub tach 
generatora serwomechanizmu. Wy-
mienione elementy mają nowe P/Nry 
i wykonane są z lepszych materiałów, 
o większej niezawodności. Pozwala to 
uniknąć sytuacji, w której urządzenie, 
pomimo wykonanej naprawy, wraca po 
krótkim czasie na warsztat z tą sama 
usterką. Z kolei diagnostykę i naprawę 
usterek autopilota na statku powietrz-
nym wykonuje Centrum Serwisowe 
w Modlinie. Bardzo ważnym elemen-
tem każdej takiej naprawy są obserwa-
cje i uwagi pilota, co do okoliczności 
wystąpienia usterki - kiedy najczęś-
ciej występuje, w jakiej konfiguracji 
pracy autopilota (HDG, NAV, ALT)? 
Takie informacje przydatne są szcze-
gólnie wtedy, gdy nie ma możliwości 
odtworzenia sytuacji błędnej pracy au-
topilota na ziemi. Usunięcie usterki to 
jednak nie wszystko. Procedura napra-
wy autopilota na statku powietrznym 
obejmuje (tak jak w przypadku usług 
laboratoryjnych) sprawdzenie statusu 
wykonanych biuletynów serwisowych 
na komponenty, pomimo że niektóre    
z nich nie wykazały jak dotąd żadnych 
usterek. Kolejnymi punkami spraw-
dzeń na ziemi są: sprawdzenie naciągu 
linek, szczelności instalacji ciśnienia 
statycznego oraz poprawności pracy 
autopilota w każdym z trybów, w tym 

sprawdze-
nie współ-
pracy z po-
kładowymi 
systemami 
NAV oraz 
ich kali-
bracja w 
p r z y p a d -
ku przekła-
mań. 
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DANE O RUCHU W POWIETRZU 
Z początkiem grudnia w naszej ofer-
cie pojawił się nowy produkt z rodzi-
ny awioniki- MX1090 firmy ZAON. 
Jest to przenośny system ADS-B 
(Automatic Dependent Surveillan-
ce– Broadcast), polegający na wy-
mianie informacji pomiędzy statkiem 
powietrznym a ziemią i TIS-B (Traf-
fic Information Services-Broadcast), 
gdzie informacje są wysyłane do statku 
powietrznego z naziemnej kontroli ru-
chu. Dzięki nowemu urządzeniu moż-
na zobrazować dane o ruchu innych 
statków powietrznych (wyposażo-
nych w ADS-B) na przenośnych syste-
mach GPS firmy Garmin: GPSmap® 
395/396, GPSmap® 495/496, Aera® 
5xx series, GPSmap® 795/796.
Nowy produkt ma uzupełniać system 
PCAS XRX firmy Zaon, ale może też  
działać niezależnie. Nowe urządze-
nie  przeznaczone jest tylko dla nie-
certyfikowanych statków powietrz-
nych, więc nie ma dopuszczeń TSO, 

ani nie ma potrzeby wykonywania do 
jego zabudowy STC. Na chwilę obecną                 
w Europie nie ma obowiązku posiada-
nia tego typu wyposażenia na statkach 
powietrznych. Zważywszy jednak na 
znaczenie tego systemu dla poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu powietrznym  
jest to z pewnością kwestia czasu. 

FUNKCJE MX1090 ZAON:

�� Wykrywanie transmisji ADS-B i TIS-
-B ze stacji naziemnych

�� Kompatybilny z PCAS XRX lub urzą-
dzenie oddzielne

�� Kompaktowe wymiary, (jedynie 7cm 
x 5cm x 2cm)

�� System zarządzania ruchem po-
wietrznym (skorelowanie zobrazo-
wania sytuacji XRX i ADS-B na jed-
nym wyświetlaczu)

�� Zasięg do 100 mil morskich (185 
km), nr identyfikacyjny lotu, pręd-
kość względem Ziemi lub względem 
powietrza

Nowość! – MX1090 ZAON- przenośny system ADS-B

�� Rozdzielczość wysokości w prze-
działach 25’

�� Wysokość do poziomu FL510 w try-
bie presuryzacji

�� Śledzenie do 50 statków powietrz-
nych + zobrazowanie XRX

�� Zabudowany GPS WAAS i wysokoś-
ciomierz ciśnieniowy

�� Możliwość wyjścia danych na wiele 
wyświetlaczy/podwójne porty COM

�� Wbudowany Bluetooth lub opcja 
Wi-Fi 

S-TEC 55X Avidyne DFC90
DFC/100

Bendix King KAP 
140

Bendix King KFC 225 Garmin GFC700

Kanał przechylenia TAK TAK TAK TAK TAK
Kanał pochylenia TAK TAK TAK (w wersji 

dwuosiowej)
TAK TAK

Kanał odchylenia Opcja NIE NIE Opcja Opcja (dodatkowo 
tłumik 
holendrowania)

Obsługiwane tryby:
ALT
IAS
VS
HDG/NAV
HDG/APR
VOR/LOC/GS/REV/GPS
VNAV
GPSS
TRIM

+
-
-
+
+
+
-
+
-

+
+
+
+
+
+
(tylko DFC100)
+
-

+
-
+
+
+
-/-/-/+/-
-
-
+

+
-
+
+
+
+
-
-
+

+
-
+
+
+
+
-
-
+

Wymiary komputera [mm] 159 x 38 x 269 159 x 38 x 279 160 x 42 x 288 160 x 42 x 286 N/D
Masa komputera [kg] 1,36 0,92 1,2 1,45 N/D
Zatwierdzenia
(autopiloty zostały 
opracowane przed 
powstaniem EASA, 
stąd EASA akceptuje 
zatwierdzenia TSO 
wydane przez FAA)

TSO C9c, C52a TSO C9c, C52b TSO C9c, DO 160C TSO C9c, C52b, DO 
160C

Oprogramowanie 
GSA - RTCA/DO-
178B Level A

Najpopularniejsze panele komputera autopilota General Aviation, dostępne w naszej ofercie:

System Zaon przeznaczony jest tylko dla 
niecertyfikowanych statków powietrznych.
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NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO SP
Busola magnetyczna jest jednym              
z pierwszych stosowanych w lotnictwie 
przyrządów pilotażowo - nawigacyj-
nych. Mimo, że współczesne statki po-
wietrzne, także te należące do General 
Aviation, są wyposażone w nowoczesne 
wyświetlacze wielofunkcyjne, dające 
informacje odnośnie prędkości, wyso-
kości, kierunku lotu i położenia statku 
powietrznego w przestrzeni - busola 
magnetyczna (wraz z prędkościomie-
rzem, wysokościomierzem i sztucznym 
horyzontem) jest przyrządem wymaga-
nym, zarówno przez przepisy budowy 
i zdatności do lotu (np. CS/FAR Part-
23/25/27/29), jak i przepisy wykony-
wania operacji powietrznych (JAR 
OPS-3, FAR Part 91/135). Sprawdze-
nie lub kalibracja busoli – te dwa czę-
sto mylone słowa zazwyczaj kojarzą 
się z czynnościami, którym trzeba po-
święcić dużo czasu. Sprawdzenie może 
prowadzić do konieczności kalibracji; 
wystarczy zmiana „własnego” pola 
magnetycznego statku powietrznego 
(np. po zabudowie nowych przyrzą-
dów, czy agregatów w okolicy tablicy 
przyrządów). Większość użytkowni-
ków i mechaników wie na czym polega 
to zadanie, ale tym mniej wtajemniczo-
nym wyjaśniamy, że potrzebny jest sa-

molot lub śmigłowiec z uruchomionym 
silnikiem i włączoną awioniką, którym 
trzeba „kręcić” po róży wiatrów, ko-
lejno 0, 45, 90 stopni, itd. Trwa to za-
zwyczaj od 5 do 8 godzin, w zależno-
ści od tego, czy prace obejmują samo 
sprawdzenie (wyznaczenie dewiacji), 
czy niezbędna jest kalibracja (usunięcie 
dewiacji) spowodowana zbyt dużym 

błędem. Bez względu na budowę i typ 
busoli – klasyczna tania busola mag-
netyczna (KI13) typu „wet compass” z 
płynem (ligroiną) do tłumienia oscyla-
cji albo droga nowoczesna busola bez 

płynu (PAI700) – podkreślić chemy, 
że stanowi ona obowiązkowy element 
wyposażenia każdego statku powietrz-
nego, tak zwaną „ostatnią deskę ratun-
ku” i z tego powodu musi być regular-
nie sprawdzana, a czasem kalibrowana. 
Czy sprawdzenie busoli magnetycznej 
musi trwać tak długo i jak dokładnie 
jesteśmy w stanie wyznaczyć jej de-
wiację? Opisana wyżej procedura jest 
najprostszą i najczęściej spotykaną, 
jednak jeżeli chodzi o jej dokładność, 
to pojawia się kilka pytań. Podstawo-
we pytanie, to z jaką dokładnością me-
chanik umieścił statek powietrzny na 
takim kursie, dla którego robi spraw-
dzenie? Przy takiej skali punktu odnie-

sienia, jak róża wiatrów i dla tak du-
żego obiektu jakim jest samolot, czy 
śmigłowiec nie ma żadnej pewności, 
że sprawdzany kurs to np. 180 stopni, 
a nie 183 stopnie. Z tego punktu widze-
nia, chcąc dokładnie skalibrować buso-
lę, przy zbyt dużych odchyłkach, robi 
się to bardzo czasochłonne. Na szczęś-
cie możliwy jest inny scenariusz. Dys-
ponując odpowiednim sprzętem moż-
na proces sprawdzania busoli skrócić 
do 1,5h a kalibracji do 2,5h, uzyskując 
przy tym dużo większą i, co nawet bar-
dziej istotne, wyrażoną konkretną war-
tością dokładność, nawet do 0,1 stop-
nia, bez wykorzystania róży wiatrów. 
W skrócie – metoda polega na ścisłym 
powiązaniu obiektu badanego (sta-
tek powietrzny z busolą magnetyczną)         
z cyfrowym urządzeniem mierzącym 
pole magnetyczne Ziemi po wcześ-
niejszym, laserowym wyznaczeniu 
osi podłużnej obiektu. Odczytu zada-
nych kursów magnetycznych dokonu-
je się za pomocą zdalnego wyświetla-
cza z dokładnością do jednego miejsca 
po przecinku. Metoda eliminująca ko-
nieczność wykorzystania róży wiatrów 
pozwala zaoszczędzić kilka godzin,      a 
samą usługę charakteryzuje wysoka ja-
kość jej wykonania i lepszy wynik koń-

cowy. Jakie ma to przełożenie na cenę? 
Koszt sprawdzenia busoli magnetycz-
nej, zarówno metodą klasyczną, jak i 
tą nowoczesną, to 300 zł netto. Koszt 
kalibracji busoli magnetycznej wyko-

Jak szybko i  sprawnie sprawdzić busolę magnetyczną?

Niewymagająca zasilania busola PAI-700 
Vertical Card Compass firmy Precision Avia-
tion Inc. 

C2300 Airpath Compass jest zaprojektowa-
na do montażu na tablicy przyrządów samo-
lotu. 

Najnowsza seria RC Allena - elektryczna bu-
sola magnetyczna. 

Próżniowa busola magnetyczna z wbudo-
wanym układem ciśnieniowym.

DZIAŁ LOTNICZY: PRODUKTY

21



Z końcem listopada podpisaliśmy umowę o współpracy z angielską firmą HR Smith Company. Tym 
samym oferta nasza w dziedzinie awioniki poszerzyła się o anteny lotnicze i nadajniki ELT dla Busi-
ness Aviation. Produkty te oferować będziemy na polskim i wschodnim  rynku „ Aftermarkt”.
Więcej o nowych produktach już w przyszłym numerze.

Współpraca z HR SMITH

nanej w ciągu 2,5h (sprzętem opisanym 
powyżej) to 1500 zł netto – cenę de-
terminuje koszt nowoczesnego oprzy-
rządowania, które jest niestety drogie. 
Trzeba jednak zauważyć, że kalibra-
cja wykonana na róży wiatrów będzie 
kosztowała jeszcze drożej - 2400 zł, bo 
w tym przypadku decydujący jest czas 
trwania usługi (8 h), co przekłada się na 
całkowity koszt personelu wykonują-
cego kalibrację. Niezbyt zorientowany 
użytkownik statku powietrznego może 
zadać sobie pytanie „po co mam płacić 
1500 zł za kalibrację busoli, skoro w tej 
cenie mogę kupić nową busolę?” Nie-
stety, takie podejście nic nie da, bo bu-
sola musi być skalibrowana z konkret-
nym statkiem powietrznym, a ściślej 
mówiąc z jego własnym polem mag-
netycznym, czyli nale-
ży wykonać pełną kali-
brację z krokiem co 30 
stopni. Wracamy więc 
do punktu wyjścia, 
gdzie musimy wydać 
jakąś z wymienionych 
wyżej kwot. 
Warto zadbać o to, 
żeby nowoczesny sta-
tek powietrzny o war-
tości często sięgają-
cej powyżej miliona 
zł, miał sprawną i do-
kładną busolę, kosztem 
wspomnianych 1500 
zł. Z pewnością wzroś-
nie bezpieczeństwo 
wykonywania operacji 
lotniczych, a przecież 
nikomu nie trzeba zbyt 
długo tłumaczyć, co 
znaczy bezpieczeństwo 
w lotnictwie. 

Specjalnością naszej firmy jest usługa kompensacji busoli, która trwa około 1,5 godziny - a nie standardowe 
8h. Usługę wykonujemy na specjalistycznym sprzęcie, przy pomocy którego ustawiamy busolę z dokładnością 
do 0,1 stopnia. 

Kalibracja wykonana na róży wiatrów zajmuje aż 8 godzin, co ostatecznie przekłada się na 
wyższy koszt całkowity wykonania usługi. 
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MARINA W RYNIE STAWIA NA EKOLOGIĘ
Pompa SPC 6 do odbioru nieczystości sanitarnych oraz wód zęzowych z jachtów w Eko-Marinie w Rynie.

W ostatnim, naszym numerze pisali-
śmy o dwóch proekologicznych ma-
rinach - w Gdańsku i Giżycku, które          
z myślą o ekologii, jak i podwyższeniu 
standardu swych usług zainstalowały 
pompy do odbioru nieczystości z jach-
tów. Do grona tego wkrótce dołączy 
nowa, ekologiczna przystań żeglarska 
Eko-Marina w Rynie. Cieszy nas taka, 
kolejna proekologiczna inwestycja.
Założeniem przystani żeglarskiej w 
Rynie było jej wyposażenie m.in.                  
w możliwość usunięcia i utylizacji nie-
czystości z przypływających jachtów, 
pomieszczenia do naprawy i konserwa-
cji jachtów oraz możliwość slipowania 
sprzętu. 
Realizując założony projekt, Eko-Mari-
na w Rynie przystąpiła do wyposażenia 
przystani w pompę do odbioru nieczy-
stości sanitarnych oraz wód zęzowych 
z jachtów. Wybór padł na pompę SPC 
6 firmy Seijsener. Sprawne działanie 
pomp Seijsenr zostało już potwierdzo-
ne w ekomarinach w Giżycku i Gdań-
sku. Podobnie, jak poprzednie, pompę 
w Rynie  instaluje nasz oddział Marine. 

Instalacja pompy wymagała modyfika-
cji w pierwotnym projekcie i dostoso-

wania go do wymogów 
żeglarzy.
Pompa, posadowiona w 
betonowej misie zabez-
pieczającej przed przy-
padkowym wyciekiem 
nieczystości może zostać 
zainstalowana na nabrze-
żu stałym, jak również 
na pomoście. W obudo-
wie ze stali nierdzew-
nej jest zainstalowana 
membranowa pompa 
Keco. Pompa membranowa 
jest wydajną jednostką ssąco – tłoczącą 
o znacznej przewadze nad tradycyjnie 
stosowanymi pompami rotacyjnymi, 
ponieważ właściwa komora zasysająca 
ma większy wymiar od rur doprowadza-
jących, a przez to jest bardziej odporna 
na ewentualne zanieczyszczenia stałe, 
mogące znaleźć się w zbiorniku jach-
towym (chusteczki higieniczne, itp.). 
Zastawki gumowe umieszczone na  
przewodach ssącym i tłoczącym umoż-
liwiają wytworzenie odpowiedniego 
ciśnienia i zapobiegają cofnięciu się 

zanieczysz -
czonej wody. 
Pompa Keco 
różni się od 
pomp wirni-
kowych, sto-
s o w a n y c h 
przez innych 
producentów 
tym, że jest 
odporna na 
zanieczysz -
czenia, które 
mogą znaleźć 
się w zbiorni-
kach sanitar-
nych.
Pompa SPC6 
Seijsener  jest 

wydajnym i ekonomicznym połącze-
niem dwóch oddzielnych pomp w jed-

nej obudowie. Instalacje ścieków sani-
tarnych i wód zęzowych są dokładnie 
odseparowane. Do wytworzenia pod-
ciśnienia używany jest jeden silnik 
elektryczny, co znacząco obniża koszt 
instalacji. Instalacja elektryczna wypo-
sażona jest w bezpieczniki różnicowo- 
– prądowe oraz układ manometryczny, 
zapobiegający pracy pompy bez napeł-
nienia („na sucho”). Obsługa pompy 
odbywa się za pomocą przycisku start/
stop, oddzielnie dla każdego układu. 
Do połączenia ze zbiornikiem jachto-
wym stosuje się standardowe przyłącze 
o średnicy ½”, umożliwiające szczelne 
połączenie węża ze zbiornikiem. Zanie-
czyszczona woda jest przepompowy-
wana na zewnątrz wykorzystując ciś-
nienie wytworzone podczas zasysania. 
Do transportu na zewnątrz jest przygo-
towany otwór wylotowy o średnicy 63 
mm. Pompa jest dostarczana komplet-
nie, ze wszystkimi układami elektrycz-
nymi, sterującymi i zabezpieczającymi.
Instalacja pompy w Rynie to kolejna 
proekologiczna inwestycja, która cie-
szy zapewne wszystkich miłośników 
wypoczynku nad mazurskimi jeziora-
mi. To zarazem wygoda dla użytkow-
ników jachtów, którzy mają możliwość 
odbioru ścieków i wód zęzowych, jak 
i amatorów kąpieli, którzy cenią sobie 
czyste jeziora. 

Pompa SPC6 Seijsener jest wydajnym i ekonomicznym połączeniem dwóch oddziel-
nych pomp w jednej obudowie - dzięki temu instalacje ścieków sanitarnych i wód zę-
zowych są dokładnie odseparowane. 

Zakończenie budowy Eko-Mariny planowane jest na wiosnę 2013 r. 

DZIAŁ MORSKI: PRODUKTY

23



Odladzacze f irmy Kasco Marine 

BEZ LODU I ŚNIEGU

Pod koniec ubiegłego roku podpisali-
śmy porozumienie o współpracy z ame-
rykańską firmą Kasco Marine Inc.   -
– wiodącym dostawcą urządzeń, słu-
żących do odladzania marin i portów.  
Dzięki nawiązanej współpracy na-
sza oferta produktów z działu Mari-
ne  powiększyła się o wydajne i łatwe                
w montażu odladzacze. Urządzenia te 
zapobiegają formowaniu się niszczące-
go lodu w marinach i portach i elimi-
nują ryzyko związane z jego ekspansją. 
Odladzacze Kasco są wydajne i odpor-
ne na warunki zewnętrzne. Można je 
montować na kilka sposobów w zależ-
ności od potrzeb.
Odladzacze Kasco są dostarczane w 
komplecie i przygotowane do podwie-
szenia przy pomoście lub łodzi w po-
zycji, zarówno  pionowej, jak i pod 
odpowiednim kątem. Podwieszenie 
pod kątem lub z opcjonalnym pływa-
kiem tworzy podłużny wzór na wol-
nej wodzie. Pionowe umiejscowienie 
tworzy wzór okrągły. Odladzacz może 
być stosowany do maksymalnej głębo-
kości 3 metrów (10 stóp), mierząc od 
zamieszczenia uchwytu montażowego. 
Regulacja kąta zawieszenia/zanurzenia 
odladzacza odbywa się w prosty spo-
sób za pomocą podciągania jednej liny 
lub dwóch przymocowanych do klatki,       
w której jest śruba nastawna. Odladza-

cze Kasco mogą być dołączane do op-
cjonalnego zestawu przepływowego, 
aby powiększyć odladzany obszar, za-
równo w świeżej, jak i słonej wodzie.
Kasco oferuje idealne rozwiązania do 
odladzania obszarów, gdzie występuje 
płytka woda, kierując cieplejszą wodę 
z głębszych obszarów do płytszych 
lub na obszarach, gdzie poziomy wody         
i lodu ulegają wahaniom np. wody pły-
wowe. Odladzacz działa, ponieważ 
zwraca cieplejszą, gęstszą wodę z dna, 
która krąży i ogrzewa powierzchnię 
wody, zapobiegając formowaniu się 
lodu lub rozpuszczając już istniejący. 
Z kolei najprostszym sposobem na od-
lodzenie łodzi jest instalacja odladza-
cza na lub w pobliżu dzioba łodzi, pod 
kątem w stronę rufy. Jeśli przepływ 
wody jest skierowany w stronę brzegu 
lub ściany oporowej, obszar odlodzenia 
będzie się rozszerzać formując pożąda-
ny kształt „T”. 
W wodach pływowych, trzeba rozdzie-
lić różnice w głębokości wody, tak by 
odladzacz był umiejscowiony w płyt-
kiej wodzie podczas odpływu i w głę-
bokiej podczas przypływu. Można rów-
nież przymocować odladzacz do łodzi  
i pozwolić mu podnosić się i opadać ra-

zem z pływami. 
Odladzacze Kasco zapewniają rów-
nież ochronę przeciwko zniszczeniom 
spowodowanym przez lód, takim jak 
napieranie / podnoszenie. Trzeba so-
bie uświadomić, że koszty naprawy 
nie ograniczają się tylko do fizycznych 
uszkodzeń/zniszczeń, ale to również  
czas przestoju uszkodzonych urządzeń/
obiektów dokowych i czas spędzony na 
uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 
Odladzacze Kasco stanowią również 
zabezpieczenie przeciwko uszkodze-

niom powstałym na skutek 
ekspansji lodu. Zagroże-
nie, jakie wytwarza roz-
szerzający się lód jest czę-
sto niedoceniane. Rozmiar 
obszaru wodnego jest bez-
pośrednio proporcjonalny 
do potencjalnego ryzyka 
zniszczenia przez ekpansję 
lodu. Chociaż  preferowane 
jest utrzymywanie obszaru 
wolnego od lodu dookoła 

zagrożonej konstrukcji, można również 
ograniczyć ryzyko uszkodzeń na otwar-
tej strefie buforowanej wody. Poziome 
jednostki pływne Kasco umiejscowio-
ne pomiędzy pomostami i rozszerzają-
cym się lodem mogą zmniejszyć nisz-
czącą ekspansję lodu.

Doskonałym przykładem 
skuteczności działania od-
ladzaczy Kasco była ak-
cja ratowania wielorybów 

na Arktyce w 1988r. W październiku 
wspomnianego roku, Kasco Marine 
wysłało swój sprzęt do odladzania i za-
łogę firmy 312 mil na północ od Koła 
Podbiegunowego, by pomóc w ratowa-
niu wielorybów, uwięzionych pod lo-
dem na wybrzeżu Alaski. Jakkolwiek, 
firma Kasco Marine nie miała oficjal-
nego zaproszenia do akcji ratunkowej, 
była jednak przekonana, że jej sprzęt 
jest w stanie wykonać to trudne zada-
nie. Zdecydowała się więc wziąć udział 
w tej akcji bez zaproszenia. Na począt-
ku lokalne władze nie brały poważnie 
możliwości sprzętu Kasco, ale po zoba-
czeniu jego możliwości na własne oczy, 
podeszli do całej inicjatywy bardzo en-
tuzjastycznie. Entuzjazm ten udzielił 
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się również wielorybom. Wyproduko-
wana przez Kasco jednostka poziome-
go przepływu 3 H.P. utrzymywała wol-
ne od lodu obszary w temperaturze 
powyżej 0 °C, dzięki czemu uwięzione 
wieloryby mogły oddychać. W pogoto-
wiu czekał rosyjski lodołamacz, który 
był potrzebny do ostatecznego uwol-
nienia uwięzionych wielorybów.

Co ciekawe, zastosowanie odladzaczy 
sprawdza się również latem, gdyż po-
prawiają jakość wody podczas upałów, 
zapobiegając rozwojowi glonów i nie-
przyjemnego zapachu.

Korzyści dla użytkowników!
Korzyści ze stosowania odladzaczy 
są więc ogromne, czy to zimą, czy też 
latem. Sugerujemy stosowanie odla-
dzaczy firmy Kasco we wszystkich 
marinach, w których z uwagi na brak 
miejsca na lądzie nie można zimować 
jachtów w tradycyjny sposób. Pole-
camy również zastosowanie naszych 
urządzeń do zimowania bardzo dużych 
jachtów, których, ze wzglądów tech-
nicznych, nie można wyjąć z wody. 
Zastosowanie odladzaczy jest również 
korzystne z ekonomicznego punktu wi-
dzenia. 

Ekonomia!
Przykładowo, wyciągając jacht z wody- 
-średni koszt dźwigu to 100 – 150 zł. 
Taka czynność jest wykonywana dwa 
razy  w roku, czyli łączny koszt to  ok. 
600 zł . Dodatkowo trzeba zainwesto-
wać w przyczepę podłodziową w za-
leżności od wielkości jachtu –od 2500 
do 16000 zł. Niektórzy armatorzy wy-
konują specjalną konstrukcję – stelaż 

do przechowywania jachtu na lądzie –          
-tu rozpiętość cenowa jest ogromna, ale 
nawet licząc tylko koszty materiałowe 
końcowa wartości takiej konstrukcji to 
minimum 2000zł.
Za przechowywanie jachtu na lądzie 
płacimy około 2500 – 4500 zł za se-
zon zimowy (oczywiście cena zależy 
od długości jachtu) Reasumując - po-
siadając już stelaż lub przyczepę musi-
my zapłacić około 3000 zł za zimowa-
nie jachtu o długości 10m. Zakładając, 
choć to się rzadko zdarza, że odladzacz 
3400ED010 o mocy 0,56kW będzie 
pracował nieprzerwanie przez 24 go-
dziny w ciągu 180 dni to szacunkowy 
koszt energii elektrycznej wyniesie 

około 3500zł -  i to jest wartość mak-
symalna.
Dni z przymrozkiem, kiedy tempera-
tura spada poniżej 0 jest np. w Olecku 
139, w Warszawie 112, a w Świnoujściu 
tylko 80., czyli możemy założyć, że w 
mazurskiej marinie średni koszt użycia 
odladzacza wyniesie około 2700zł , zaś 
w morskiej marinie tylko około 1600zł.
Z powyższego zestawienia wynika, że 
po roku zwracają się inwestycje zwią-

zane z zakupem przyczepy lub stelażu, 
nie licząc telefonów, uzgodnień i cza-
su związanego z operacją wyjęcia i po-
nownego wodowania jachtu. 

Poza sprzedażą odladzaczy Kasco na 
terenie Polski, świadczymy  również 
usługi z zakresu doradztwa, montażu     
i serwisowania tych urządzeń. 
 

Odladzacze Kasco - zalety
�� Wydajność
�� Łatwy montaż
�� Różne rodzaje mocowań
�� Praca w płytkiej wodzie
�� Obudowa z odpornej na korozję 

stali
�� Wydajne śruby napędowe
�� Cynkowe anody
�� Zastosowanie również latem -       

- poprawa jakości wody w mari-
nach podczas upałów
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Schemat działania odladzacza - ochrona portu. 

Schemat działania odladzacza - ochrona jachtów. 
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RADARY - UWAGI PILOTÓW
Podczas namierzania usterki w rada-
rze, ważne jest zdanie pilota na temat 
objawów, jakie daje usterka. Należy 
wiedzieć w którym momencie lotu do-
chodzi do nieprawidłowości w działa-
niu urządzenia:
 - Czy pojawiło się to na ziemi przed 
odlotem, trzy godziny podczas lotu, 
czy podczas schodzenia do lądowania 
pewnego gorącego i wilgotnego, let-
niego poranka? Samolot po wielu go-
dzinach lotu w lodowatej kąpieli jaką 
zapewnił mu lot na dużej wysokości 
,podchodzący do lądowania na lotni-
sku, które jest w gorącym i wilgotnym 
otoczeniu będzie doświadczał silnej 
kondensacji wilgoci na przednim luku 
awioniki oraz pod kopułą anteny rada-
ru.
- Czy awaria wystąpiła na niskiej, czy 
dużej wysokości - jest to ważne do 
określenia usterki?
- Zaginanie częstotliwości radiowych, 

bądź w nadajniku-odbiorniku, czy fa-
lowodzie może wystąpić przy niskim 
ciśnieniu atmosferycznym na dużych 
wysokościach.

- Czy wystąpiły jakiekolwiek inne ano-
malia w samolocie podczas lotu - wa-
hania zasilania, błędy na falowniku, 
nieszczelność urządzeń próżniowych 
lub błędy na żyroskopie. 
- „Słaby sygnał zwrotny” lub „nie ska-
nuje” - są to częste problemy. 
- „Szumy (wiele zielonych kropek) na 
monitorze” - są to bardzo popularne 
błędy radaru.
- „skanuje ziemię po 
jednej stronie” - wska-
zuje to na błędy w sta-
bilizacji. 

AUTOPILOTY - GDY POJAWI SIĘ 
PROBLEM
Na początku postawmy sobie pytanie, 
dlaczego właściwie autopilot z dnia na 
dzień odmawia działania? 
Postawmy, w ramach odpowiedzi, ko-
lejne pytanie: jak często autopilot prze-
chodził kompleksowo przegląd? Raz 
na dwa lata? Raz na rok? 
W większości przypadków działania 
serwisowe zaczynają się niestety w 
momencie wystąpienia niesprawności.
Rozważmy podstawowe problemy:

- „Pływanie” góra-dół samolotu przy 
aktywnym trybie HDG/ALT.
-  „Myszkowanie” samolotu przy ak-
tywnym trybie HDG-NAV/ALT.
Obydwa przypadki, choć różniące się 
od siebie znacząco, są wynikiem tego 
samego zaniedbania – braku kom-
pleksowego przeglądu systemu auto-
pilota. Takich sytuacji można uniknąć 
działając prewencyjnie, sprawdzając 
okresowo kluczowe ele-
menty, mające wpływ na 
poprawne działanie sy-
stemu autopilota.

PODWÓJNE STERY 
EXTURN
W najbliższym czasie podwójne  stery 
strumieniowe Exturn 400D firmy Ma-
rinno zamontowane zostaną na jach-
cie drewnianym typu Conrad 45III (na 
zdjęciu poniżej). Stery zakupiła firma 
SPIDER Budowa i Re-
monty Jachtów z Gdań-
ska.  Zamontuje je jej 
serwis w jednym z por-
tów w Grecji. 

Sprawdzanie autopilota - ustawienie mo-
mentu zadziałania sprzęgła serwomecha-
nizmu.

Podwójne stery strumieniowe znacznie 
ułatwiają manewrowanie jachtem w por-
cie.

Obsługa systemu radaru pogodowego        
w Centrum Serwisowym w Modlinie. 

26

KĄCIK TECHNICZNO - SERWISOWY   •  NAPISALI O NAS 




