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1. Bezprzewodowy ekran dotykowy FTS 2018 

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG, Niemcy 

MAHA POLSKA Sp. z o.o., Tarnowskie Góry 

Pawilon 7A stoisko 4 

 

Wielofunkcyjny ekran dotykowy służący do sterowania linią 

diagnostyczną, wyświetlający parametry oraz błędy 

badania. 

2. CSC-TOOL 

Hella Gutmann Solutions GmbH, Niemcy 

HELLA POLSKA Sp. z o.o., Warszawa 

Pawilon 7 stoisko 14 

 

CSC-Tool to kompletny system do kalibracji systemów 

asystenta kierowcy, które jest przeznaczone do pojazdów 

wszystkich producentów. W połączeniu z urządzeniem 

diagnostycznym HGS, można kalibrować np. przednią 

kamerę asystenta utrzymania pasa ruchu, czujnik radarowy 

systemu ACC (Adaptive Cruise Control) lub kamerę 

adaptacyjnego systemu oświetlenia. Opcjonalne tablice do 

kalibracji systemów kamer różnych producentów (VW w 

standardzie, Renault, Nissan, KIA, Toyota, Mazda, Honda, 

Hyundai, Lexus, Mercedes) 2 zestawy radarowe CSC- 

Radarkit i CSC- Radarkit II do ustawiania czujników 

radarowych systemów regulacji odległości i hamowania w 

pojazdach najpopularniejszych marek. Wszystkie pomiary 

można konfigurować i wykonywać przy użyciu 

komponentów narzędzia CSC-Tool praktycznie na każdego 

rodzaju równym podłożu typowego warsztatu 

mechanicznego. 

3. eTRUCK - Ewolucja w zdalnej Diagnostyce Pojazdów Ciężarowych 

TEXA POLAND Sp. z o.o., Sosnowiec 

Pawilon 7A stoisko 26 

 

eTRUCK to innowacyjne rozwiązanie, które przenosi 

niezależny warsztat pojazdów ciężarowych  w nowy 

wymiar napraw. Jest to zminiaturyzowane urządzenie, 

które po zainstalowaniu w gnieździe diagnostycznym* 

pojazdu i krótkiej konfiguracji, oferuje możliwość zdalnego i 

ciągłego monitorowania stanu technicznego pojazdu w 

trasie, zarządzania obsługą okresową i tachografem oraz 

zdalnego wykonywania regulacji przywracających 

optymalne warunki korzystania z pojazdu, co jest absolutną 

nowością. 



4.FluidPRO® ATX 180 - Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w skrzyniach 

MAHLE Aftermarket GmbH, Niemcy 

SOSNOWSKI Sp. z  o.o. Sp.k., Gdańsk 

Pawilon 7A stoisko 1 

 

MAHLE FluidPRO® ATX 180 - urządzenie do dynamicznej 

wymiany oleju stworzone przez praktyków dla praktyków! 

Produkt wymienia do 100% oleju we wszystkich 

popularnych przekładniach automatycznych: DSG, CVT, 

Tiptronic, klasycznych automatach. Oferowany jest wraz z 

dwudniowym szkoleniem z budowy automatycznych skrzyń 

biegów oraz dynamicznej wymiany oleju + dostępem do 

bazy danych online + zestawem adapterów dostosowanych 

do polskiego rynku.  

5.Grupa urządzeń do serwisowania klimatyzacji ArcticPRO® ACX 

MAHLE Aftermarket GmbH, Niemcy 

SOSNOWSKI Sp. z  o.o. Sp.k., Gdańsk 

Pawilon 7A stoisko 1 

 

BESTSELLER 2017 roku – MAHLE ArcticPRO ACX! 

Rewolucyjne urządzenia do serwisowania układów 

klimatyzacji pracujące w oparciu o technologię E3. 

Przeznaczone do wszystkich typów pojazdów 

mechanicznych, także hybrydowych i elektrycznych.  

E3 Fill- skuteczność nawet przy niskiej temperaturze 

otoczenia;  

E3 Pump- do 10x dłuższy czas pracy bez wymiany oleju, w 

porównaniu z innymi urządzeniami tego typu;  

E3 Connect– odzyskuje do 100% czynnika z przewodów i 

szybkozłączek. 

6.Integra eCommerce Solutions 2018 

Integra Software, Koszalin 

CDS MIODUSZEWSKI Maciej Mioduszewski, Koszalin 

Pawilon 7 stoisko 1 

 

System Integra eCommerce Solutions 2018 to innowacyjna 

platforma internetowa do sprzedaży części zamiennych i 

opon, w której mamy dostęp do danych z 50 katalogów 

różnych marek samochodów. Zamiast korzystać z 

dziesiątek katalogów teraz można o wiele szybciej i łatwiej 

wyszukiwać i zamawiać części w jednym systemie. Dzięki 

najnowszej technologii dane katalogowe części i pojazdów 

zostały zintegrowane na niespotykaną dotychczas skalę.  

Platforma korzysta z 220 mln powiązań asortymentu z 

pojazdami i jest zintegrowana z największymi importerami 

części, spedycjami oraz systemami płatności, w sumie 

platformę zintegrowano z blisko 100 systemami 

zewnętrznymi.  System zawiera wiele nowoczesnych 

rozwiązań, np. pojazd można wybrać odczytując 

smartfonem dane z dowodu rejestracyjnego. Rozwiązanie 

jest tworzone zarówno dla fachowców z branży jak i dla 

zwykłych kierowców, dlatego zawiera wiele innowacyjnych 

funkcji, dzięki którym wyszukanie części i jej zamówienie 

zajmuje kilka sekund.  

7.Integra Smart Workshop APP-PDS 2018 

Integra Software, Koszalin 

CDS MIODUSZEWSKI Maciej Mioduszewski, Koszalin 



Pawilon 7 stoisko 1 

 

Integra Smart Workshop 2018 to aplikacje na smartfony i 

tablety, które pozwalają na błyskawiczne przyjmowanie 

pojazdu do naprawy oraz wprowadzają bardzo duże 

usprawnienie pracy mechaników serwisu. Wszystkie 

informacje, są teraz dostępne zawsze w jednej aplikacji. 

Żadne inne rozwiązanie nie wnosiło do serwisów takiej 

innowacyjności jak aplikacje Mobilne Integra Smart 

Workshop 2018. To zdecydowanie nowa jakość w 

obsłudze klientów serwisów samochodowych i ogromne 

ułatwienie komunikacji w serwisie. Czy wyobrażają sobie 

Państwo przyjęcia samochodu do naprawy w minutę? – 

teraz jest to możliwe! Aplikacje całkowicie zmieniają 

dotychczasową obsługę zleceń. Papierowe dokumenty 

zostały zastąpione przez intuicyjną aplikację umożliwiającą 

mechanikom szybki dostęp do zakresu zlecenia oraz 

danych serwisowo-naprawczych, które są niezbędne 

podczas każdej naprawy. 

8.Lampa laserowa 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ”WAŚ” Józef i Leszek Waś sp.j., Godzikowice 

Pawilon 8A stoisko 17 

 

Najnowsza lampa laserowa, stworzona w naszej firmie to 

pierwsza lampa wykorzystująca technologię światła 

laserowego w Polsce. Innowacyjnemu, laserowemu 

rozwiązaniu technologicznemu nie dorównują żadne inne, 

obecnie stosowane rozwiązania typu LED, czy OLED. W 

Polsce nie istnieje jeszcze żaden inny podmiot, który 

oferowałby podobne rozwiązanie. Lampa z zastosowaniem 

lasera jest wyjątkowo wydajna, układ optyczny lampy jest 

dużo mniejszy niż w lampach np. typu LED, zasięg światła 

jest do 2 razy większy, a zapotrzebowanie na energię jest 

do 30% mniejsze. Biorąc pod uwagę postęp 

technologiczny oraz trendy w branży motoryzacyjnej 

technologia światła laserowego stanowi o przyszłości 

branży motoryzacyjnej. 

9.M-Pakiet: modernizacja linii diagnostycznej starszego typu z użyciem nowoczesnego sterowania 

W.S.O.P. Sp. z o.o., Gliwice 

Pawilon 7A stoisk 23 

 

M-Pakiet to modernizacja linii diagnostycznej. To unikalne, 

ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie pozwalające na 

adaptację urządzeń produkcji MAHA starszych generacji 

do nowych wymogów, bez konieczności ich kosztownej 

wymiany. Do istniejących części podłogowych (rolki 

hamulcowe, tester amortyzatorów oraz zbieżności) 

dobudowywane jest nowoczesne sterowanie zaczerpnięte 

z polskiej linii diagnostycznej CERTUS EVO2. Tak 

zmodernizowany produkt posiada certyfikat ITS 

dopuszczający do użytkowania w SKP. 

10.Odkurzacz samoobsługowy SB VC 

Alfred Kärcher GmbH&CO.KG, Niemcy 

Kärcher Sp. z o.o., Kraków 

Pawilon 8A stoisko 6 



 

Stworzony z myślą o spełnianiu najwyższych wymagań 

czyszczenia, mocy ssania, wygody oraz nowoczesnej 

konstrukcji. Z naszym odkurzaczem samoobsługowym SB 

VC zapewniamy maksymalną funkcjonalność, rozwiązania 

techniczne i łatwą obsługę. Automatyczny system 

czyszczenia filtra TACT gwarantuje stałą moc ssącą 

urządzenia. Wciąganie węża opiera się na słupku 

wykonanym z włókna szklanego, który minimalizuje kontakt 

z podłożem i przecieranie się węży. Nowo zaprojektowany 

uchwyt dyszy ssącej jest wygodny i dobrze leży w dłoni 

podczas procesu odkurzania. 

11.Pistolet spryskujący EASY!Force 

Alfred Kärcher GmbH&CO.KG, Niemcy 

Kärcher Sp. z o.o., Kraków 

Pawilon 8A stoisko 6 

 

Pistolety EASY!Force wykorzystują siłę odrzutu wysokiego 

ciśnienia wody, aby zmniejszyć siłę potrzebną do 

utrzymania wciśniętego spustu pistoletu do zera. Dzięki 

opatentowanej konstrukcji EASY!Lock system drastycznie 

zmniejsza czas nawet do 5x podłączania i rozłączania w 

porównaniu do tradycyjnych systemów gwintowych 

zachowując jednocześnie trwałość i wytrzymałość. 

12.QUANTUM UNIGEO – Uniwersalny przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o 

dopuszczalnej masie całkowitej do i powyżej 3,5 t 

UNIMETAL Sp. z o.o., Złotów 

Pawilon 7A stoisko 12 

 

Quantum UniGeo to urządzenie do pomiaru i regulacji 

geometrii kół i osi w pojazdach osobowych i ciężarowych. 

Przełomowy i naprawdę uniwersalny system przeznaczony 

do stosowania w stacji kontroli pojazdów i warsztatach. 

Jest efektem pomysłowego zastosowania udoskonalonych 

technologii pomiaru i wynikiem nowego podejścia do 

projektowania zorientowanego na użytkownika. Wyznacza 

nowe standardy na rynku, pokazując, że uniwersalna 

geometria może być jednocześnie precyzyjna, 

kompaktowa i wygodna w użyciu. 

13.Samoobsługowa myjnia bezdotykowa "NEON" 

EURO EKOL Mariusz Ancerowicz, Łodź 

Sektor 15 (Teren Zewnętrzny), stoisko 1 



 

Znana myjnia bezdotykowa  dzięki zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań i sprawdzonych podzespołów 

znalazła uznanie naszych klientów w kraju i za granicą. 

Bogata oferta dostępnych opcji wyposażenia dodatkowego 

takich jak "Turbo szczotka", "Turbo piana", oprysk felg, 

system startowy wydający resztę umożliwia dostosowanie 

konfiguracji myjni do zapotrzebowania klienta. Nowością w 

myjni "NEON" jest zastosowanie perłowego żelkotu 

podczas procesu produkcji attyk, czego efektem jest 

niepowtarzalny wygląd otoku myjni. Dodatkowo otok myjni 

oraz obudowy słupów wiaty zostały wyposażone w 

podświetlany kontur LED, co podnosi walory estetyczne 

myjni i wyróżnia ją na tle konkurencji. 

14.SKIDCRAFT – Urządzenie do wprowadzania pojazdu w kontrolowaną utratę przyczepności 

UNIMETAL Sp. z o.o., Złotów 

Pawilon 7A stoisko 12 

 

System SkidCraft firmy Unimetal to pierwszy w Polsce 

profesjonalny sprzęt do bezpiecznego wprowadzania 

pojazdu w stan utraty przyczepności. Świetne rozwiązanie 

dla ośrodków doskonalenia techniki jazdy i wszystkich 

miłośników motoryzacyjnych emocji. Z jednej strony 

pozwala na podniesienie umiejętności i zwiększa 

bezpieczeństwo na drogach, a z drugiej strony SkidCraft to 

po prostu OSTRA JAZDA z zastrzykiem adrenaliny. 

15.Stanowisko demonstracyjne systemu sterowania silnikiem motocykla Yamaha XJ 6 

MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. , Poznań 

Pawilon 7A stoisko 19 

 

Stanowisko demonstracyjne przeznaczone jest do 

praktycznej prezentacji funkcjonowania systemu 

sterowania silnikiem motocykla Yamaha XJ 6. Ma na celu 

zobrazować budowę systemu zasilania wtryskowego 

silnika motocyklowego, a także umożliwić wykonanie 

pomiaru parametrów. Zaletą produktu jest 

przeprowadzenie diagnostyki układu zgodnie z procedurą 

serwisową producenta motocykla. 

16.Stanowisko testowania wtryskiwaczy – STW-1A 

Centrum Szkolenia Motoryzacji AUTOELEKTRONIKA KĘDZIA, Poznań 

Pawilon 7A stoisko 20 

 

Stanowisko testowania wtryskiwaczy – STW-1A umożliwia 

wykonywanie standardowych testów wtryskiwaczy 

Common Rail w zakresie wydatku, przelewu sporządzenia 

charakterystyk wtryskiwaczy. Stanowisko posiada układ 

pomiarowy odporny na zanieczyszczenia dzięki czemu 

możliwe jest wykonywanie testów bez konieczności 

wcześniejszego czyszczenia wtryskiwaczy. Stanowisko 

dedykowane jest przede wszystkim dla warsztatów 

samochodowych naprawiających samochody wyposażone 

w system CR , ale z powodzeniem może być stosowane 

przez firmy prowadzące regeneracje wtryskiwaczy w małej 



Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne. 
Lista ułożona alfabetycznie wg produktów 

 

skali lub jako stanowisko dodatkowe w dużych firmach. 

 

17. Wyważarka do kół UNI-TROL MONOLITH 

UNI-TROL Sp z o.o., Warszawa 

Pawilon 7A stoisko 28 

 

Wyważarka MONOLITH jest ultranowoczesnym 

urządzeniem przeznaczonym do dynamicznego wyważania 

kół samochodów osobowych i dostawczych. Posiada 

syntezator mowy, generujący komunikaty potwierdzające 

każdą wykonana przy obsłudze wyważarki czynność oraz 

sugerujące metodykę postępowania przy wyważaniu koła. 

Wyważarka wyposażona jest w rewolucyjny system 

automatycznego wprowadzania parametrów 

geometrycznych wyważanego koła oraz czujnik USG do 

pomiaru zewnętrznej szerokości. Ideą opatentowanego 

przez UNITROL systemu jest to, iż cała przestrzeń wokół 

uchwytu jest zmierzona, a użytkownik jedynie określa 

płaszczyzny korekcji.  


