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DIAGNOSTYKA
CAR TRUCK BIKE
SMART / LOGIC / VISION

RODZINA TESTERÓW
MAGNETI MARELLI to urz¹dzenia które

zapewniaj¹ nie tylko mo¿liwoæ diagnostyki,
ale równie¿ pomoc techniczn¹ w postaci biuletynów
technicznych, wartoci porównawczych, analizatora
usterek.

MAGNETI MARELLI FLEX 

interface
umo¿liwiaj¹cy diagnozê pojazdów za porednictwem
komputera. Urz¹dzenie posiada dwukana³owy oscyloskop
oraz multimetr

2 LATA
GWARACJI

VISION

ROCZNY
ABONAMENT NA
AKTUALIZACJE
W CENIE

FLEX

MAGNETI MARELLI LOGIC  interface
umo¿liwiaj¹cy diagnozê pojazdów za porednictwem komputera. Komunikacja z komputerem przez USB
lub Bluetooth
MAGNETI MARELLI VISION  opracowany
zosta³ zgodnie z koncepcj¹ maksymalnego uproszczenia
obs³ugi z zachowaniem pe³ni mo¿liwoci diagnostycznych.
Oferuje szerok¹ gamê zaawansowanych funkcji diagnostycznych. Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one miêdzy innymi w
czytelny, dotykowy ekran, czterokana³owy oscyloskop,
mo¿liwoæ pod³¹czenia analizatora gazów LPG (opcja),
mo¿liwoæ pod³¹czenia videoendoskopu (opcja), funkcje
specjalne Magneti Marelli + plus Exclusive,
procedury EASY FIX
LOGIC

ASIAN PLATINUM

 niezalezne urz¹dzenie
diagnostyczne nowej generacji wyposa¿one w ekran
dotykowy 5,7 , szybki procesor 400 MHz, dedykowane
do pojazdów azjatyckich, lecz obs³uguj¹ce równie¿
w dobrym stopniu park samochodów europejskich

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 60 36 107
Fax. +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.com
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WPROWADZENIE
Przystêpuj¹c do sieci Magneti Marelli Checkstar Service Network dostajesz siê pod merytoryczn¹ opiekê dowiadczonej
firmy, wnosisz powiew nowoci do Twojej dzia³alnoci dokonujesz skoku jakociowego potrzebnego do tego, aby
w³aciciele samochodów uto¿samiali Twój warsztat jako punkt odniesienia, który stanie siê jeszcze bardziej rzetelny
i bardziej wykwalifikowany.
W tym Podrêczniku znajdujesz wszystkie wskazówki potrzebne do przeobra¿enia Twojego warsztatu i do zaoferowania
Twoim klientom us³ug gwarancyjnych i pogwarancyjnych na najwy¿szym poziomie.
Aby móg³ osi¹gn¹æ standard perfekcji, podajemy Ci tutaj wszystkie wymagania i procedury, które musisz uwzglêdniæ
w swej dzia³alnoci.
Bêd¹c elementem sieci us³ug Magneti Marelli Checkstar Service Network uzyskujesz/otrzymujesz punkty odniesienia
oraz ca³y szereg us³ug, pomocnych w rozwoju Twojego projektu.
- wsparcie techniczne i szkolenie
Aby umo¿liwiæ Ci zapoznawanie siê w czasie rzeczywistym z nowinkami motoryzacyjnymi, aby móg³ w³aciwie
wykorzystywaæ najbardziej nowoczesne wyposa¿enie warsztatowe, aby móg³ w dowolnym momencie zasiêgn¹æ
opinii najbardziej wykwalifikowanych doradców, skorzystaæ z bezporedniej pomocy, us³ug Biuro Obs³ugi Klienta,
szkoleñ, informacji technicznej, wsparcia diagnostyki, obs³ugi gwarancyjnej
- rozpoznawalnoæ
Aby móg³ byæ zawsze rozpoznawalny i aby zdoby³ w³aciwe uznanie, oferujemy Ci uzyskanie presti¿owego image
i autorytetu, poprzez stworzenie okazji do przyjmowania klientów w rodowisku mówi¹cym samo za siebie swoj¹
gocinnoci¹ i profesjonalizmem wiadczonych us³ug, przyci¹gaj¹c coraz wiêcej klientów.
Magneti Marelli Checkstar oferuje Ci nowe i presti¿owe instrumenty kreowania image firmy:
- flagi, banery i plafony wietlne, elementy wyposa¿enia wnêtrza, ubrania warsztatowe, gad¿ety
- rozpowszechnianie informacji i marketing
Doskona³a okazja, aby daæ siê poznaæ, w postaci skoordynowanych dzia³añ i rozpowszechniania informacji poprzez:
kampanie reklamowe na poziomie lokalnym, materia³y typu drobnych upominków, reklama techniczna w warsztacie,
promocje poprzez Internet, sponsoring w rajdach samochodowych, akcje reklamowe w TV.

PROFIL WARSZTATU
Rodzaj dzia³alnoci

Elektryka, Klimatyzacja, Mechanika

Firma zarejestrowana
z przedmiotem dzia³alnoci
w zakresie prowadzenia
samochodowych us³ug
naprawczych

Tak

Stanowiska pracy

minimum 2

Technicy

minimum 2

PC z pod³¹czeniem do
Internetu

Tak

Miejsce przyjmowania
klientów

Specjalne miejsce lub okienko przyjmowania zleceñ, punkt oczekiwania na obs³ugê
zaopatrzony w miejsca siedz¹ce

Pomieszczenie warsztatu

Utrzymane w czystoci, porz¹dku oraz dobrze zorganizowane zgodnie z przepisami
BHP

Szkolenia
Narzêdzia Serwisowe
Magneti Marelli
Image Magneti Marelli
Zobowi¹zanie finansowe

Zaktualizowany przyrz¹d firmy MM do diagnostyki wielu marek samochodów,
stacja do klimatyzacji lub stó³ do sprawdzania wtryskiwaczy Diesla lub inne
urz¹dzenia MM po wczeniejszych uzgodnieniach
Plafon wietlny, totem, d³ugi plafon, baner, flaga
minimum 12 000z³ netto rocznie

Bank danych  Retis lub
Autodata

(zakupione w MM)

obecnoæ innych marek

po wczeniejszym uzgodnieniu z MM

Czêci serwisowe MM
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Tak, uczestnictwo w min 3 szkoleniach przewidzianych w pakiecie rocznym

wycieraczki, akumulatory, ¿arówki, kable zap³onowe + eksozytory.

WARSZTAT AUTORYZOWANY
MAGNETI MARELLI
Magneti Marelli rozwija sieæ Autoryzowanych Warsztatów Checkstar rozmieszczonych praktycznie na ca³ym
obszarze Europy, które tworz¹ pomost miêdzy Magneti Marelli a u¿ytkownikiem samochodu/klientem koñcowym.
Autoryzowany Warsztat Checkstar Magneti Marelli
okrela siê jako po³¹czenie w jedn¹ ca³oæ pomocy technicznej i sprzeda¿y.
Jest to, wiêc dzia³alnoæ, która musi:
- byæ zarejestrowana w odpowiednim rejestrze z przedmiotem dzia³alnoci o profilu naprawy
pojazdów samochodowych
- posiadaæ odpowiednie wyposa¿enie warsztatowe (minimum 2 stanowiska robocze)
- posiadaæ zatrudnionych techników (minimum 2)
- posiadaæ jedno stanowisko z komputerem PC pod³¹czone do Internetu
- posiadaæ odpowiednie miejsce przeznaczone na przyjmowanie klientów,
albo okienko przyjmowania zleceñ
- posiadaæ odpowiednie miejsce przeznaczone na magazyn czêci zamiennych.
- posiadaæ zaktualizowane urz¹dzenie diagnostyczne Magneti Marelli i stacjê do klimatyzacji
lub inne urz¹dzenia wymagane przez MM zgodne z profilem warsztatu.
Wy¿ej wymienione elementy maj¹ równorzêdne znaczenie i s¹ niezale¿ne od siebie w tym sensie, ¿e mog¹ byæ
przyczyn¹ powodzenia lub niepowodzenia przedsiêwziêcia, o którym mowa.
Zasadnicz¹ rol¹ w³aciciela/kierownika Warsztatu autoryzowanego Checkstar Magneti Marelli jest zagwarantowanie
skoordynowanej dzia³alnoci pomocy technicznej (doszkalanie personelu i optymalizacja wyposa¿enia warsztatu) w
celu zapewnienia pomylnego rozwoju firmy.

W jaki sposób Magneti Marelli Wspiera dzia³alnoæ
AUTORYZOWANYCH WARSZTATÓW CHECKSTAR
MAGNETI MARELLI
Magneti Marelli zobowi¹zuje siê wspieraæ dzia³alnoæ Warsztatów w³asnymi technikami,
strukturami i rodkami zwi¹zanymi z pomoc¹ techniczn¹ do udzielania wsparcia po przez:
-

wizualizacjê
atrakcyjne rabaty na wyposa¿enie warsztatowe
rabaty i bezp³atny udzia³ w szkoleniach.
specjalne rabaty na zakup czêci
program lojalnociowy ( w przygotowaniu )
reklama na stronie internetowej wraz z lokalizatorem
dostêp do strefy internetowej checkstar zawieraj¹cej wsparcie techniczne oraz marketingowe
wsparcie marketingowe (ulotki, gad¿ety, ubrania warsztatowe, plakaty,)
rabaty na specjalny pakiet techniczny Retis lub Autodata
dostêp do call center
mo¿liwoæ u¿ywania loga oraz marki Magneti Marelli
wy³¹cznoæ na naprawy nawigacji oraz radioodbiorników Magneti Marelli
dostêp do katalogów czêci

W wietle stale rosn¹cego poziomu technologicznego wyrobów, coraz bardziej ostrych przepisów dotycz¹cych
b e z p i e c z e ñ s t w a i w a r u n k ó w p o r u s z a n i a s i ê p o j a z d ó w, o d p o w i e d z i a l n o  c i u s ³ u g o d a w c ó w w a r s z t a t ó w i t p . , M a g n e t i
Marelli zamierza poprzez ró¿ne poczynania przyspieszyæ rozwój swojej Organizacji Pomocy Technicznej i nadaæ
swoim Serwisom Technicznym bardziej wyrany kszta³t.
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SZKOLENIA
Magneti Marelli organizuje szkolenia z zakresu elektroniki, klimatyzacji i mechaniki pojazdowej. Zajêcia odbywaj¹ siê
w centrali firmy jak równie¿ w terenie u autoryzowanych dystrybutorów Magneti Marelli.
Prowadzenie dzia³alnoci w ramach takiej sieci, jak Magneti Marelli daje gwarancjê szeregu korzyci, które umo¿li wiaj¹ Warsztatowi Autoryzowanemu Checkstar Magneti Marelli sta³e korzystanie z pomocy technicznej oraz pomocy
merytorycznej w rozwi¹zywaniu problemów powstaj¹cych podczas wykonywania napraw samochodów.

Przyk³adowe tematy szkoleñ:

-Automatyczne skrzynie biegów,budowa, diagnostyka i obs³uga - 2dni
-Diagnostyka i naprawa uk³adów elektronicznych w klimatyzacji
-Uk³ady common rail na przyk³adzie systemu 1.3 Multijet
-Oscyloskop w diagnostyce
-System monitoruj¹cy cinienie w oponach -TPMS
-Filtry DPF/FAP diagnostyka i najczêciej spotykane problemy
Aktualna lista tematów szkoleñ jest publikowana na naszej stronie internetowej z miesiêcznym wyprzedzeniem.
Serwisy autoryzowane Checkstar otrzymuj¹ tak¹ informacjê drog¹ elektroniczn¹.
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STRONA INTERNETOWA
Nasza strona internetowa podzielona jest na czêæ ogólnodostêpn¹ zawieraj¹c¹ informacje o czêciach zamiennych
i wyposa¿eniu warsztatów, promocjach, informacjach o nowych produktach. Na stronie mo¿na równie¿ znaleæ
informacje na temat przeprowadzanych specjalistycznych szkoleñ technicznych wraz z formularzem
zg³oszeniowym.Strona posiada równie¿ czêæ dla zalogowanych przewidzian¹ dla autoryzowanych serwisów
Checkstar. Czêæ dla zalogowanych podzielona jest na dwie sekcje, marketingow¹ gdzie znaj¹ Pañstwo wzory pism,
zdjêcia, filmy, wzory logo oraz sekcjê techniczn¹ zawieraj¹c¹ np.: wyszukiwarkê kodów b³êdów, biuletyny techniczne,
tabelê przeliczeniow¹ cinieñ, pojemnoci uk³adów klimatyzacji oraz wiele innych przydatnych w warsztacie
informacji.

Program Data Surf
Po przyst¹pieniu do sieci Checkstar otrzymuj¹ pañstwo mo¿liwoæ
wgl¹du w stany magazynowe Magneti Marelli poprzez program
Data Surf. Program w ³atwy i przejrzysty sposób pomaga znaleæ
szukan¹ czêci, sprawdziæ cenê oraz dostêpnoæ.

6

KAMPANIE MARKETINGOWE
- Rozpowszechnianie Informacji
Aby zunifikowaæ wizerunek warsztatów nale¿¹cych do sieci CheckStar opracowano zestaw formatów graficznych,
które warsztaty bêd¹ mog³y wykorzystaæ do reklamy swoich us³ug.
Odpowiednie pliki bêd¹ dostêpne w witrynie internetowej i bêd¹ podlegaæ sta³ej aktualizacji poprzez zamieszczanie
aktualnych zdjêæ oraz bêd¹ cile powi¹zane z ewentualnymi aktualnie trwaj¹cymi promocjami.
Kampanie marketingowe maj¹ na celu wsparcie warsztatów po przez dotarcie do klientów w odpowiednim miejscu
i czasie.
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KATALOGI CZÊCI
Oferta firmy obejmuje nastêpuj¹ce segmenty:
Elektryka i Elektronika:

alternatory i rozruszniki, czêci zamienne do alternatorów i rozruszników, silniczki wycieraczek, systemy elektronicz ne, zap³on, elektryczne pompy paliwa i osprzêt, prze³¹czniki, sondy lambda.

Mechanika:

amortyzatory, zestawy naprawcze amortyzatora, poduszki powietrzne zawieszenia, t³umiki drgañ, sprê¿yny gazowe,
pompy wody, pompy oleju, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, szczêki i hydraulika hamulcowa, wstêpnie monto wany zestaw hamulca, wahacze, ³o¿yska, mechaniczne pompy paliwa

Nadwozie:

owietlenie, ¿arówki, lusterka, uk³ady ch³odzenia, podnoniki szyb, zderzaki i listwy ozdobne

Materia³y eksploatacyjne:

akumulatory, wycieraczki, oleje, p³yny i smary, filtry paliwa, powietrza i oleju, filtry kabinowe, wiece zap³onowe,
kable wysokiego napiêcia, wiece ¿arowe, zestawy rozrz¹du

Heavy Duty:

alternatory i rozruszniki, elektryczne podnoniki szyb, amortyzatory, akumulatory, prze³¹czniki, tarcze hamulcowe,
klocki hamulcowe, owietlenie, pompy wody, lusterka, uk³ady ch³odzenia, wycieraczki

Webshop:
Katalog online z pe³n¹ palet¹ czêci Magneti Marelli oparty na Tecdoc.

Data Surf:
System pozwalaj¹cy na sprawdzanie dostêpnoci produktów.
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NEWSLETTER
Magazyn skierowany do serwisów autoryzowanych i ich klientów, wydawany kwartalnie i zawieraj¹cy informacje
techniczne, serwisowe jak i ciekawe artyku³y dotycz¹ce firmy Magneti Marelli.

ELEMENTY ROZPOZNAWALNOCI
I ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

ROZPOZNAWALNOÆ
Rodzaj
Plafon wietlny

Bezp³atne u¿yczenie

Flaga, baner

Bezp³atne u¿yczenie

Ekspozytor z Produktami

Nieodp³atnie przy zamówieniu czêci

Pylon

Nieobowi¹zkowo, Rabat wg cennika

Plafon 2,3,4 m
Zestaw reklam wnêtrzowych
Kolorystyka wnêtrza
Kolorystyka elementów zewnêtrznych

Nieobowi¹zkowo, rabat wg cennika
zgodnie ze wskazówkami  obowi¹zkowo
Zgodnie ze wskazówkami  nieobowi¹zkowo

Zindywidualizowanie pojazdów

Zgodnie ze wskazówkami - nieobowi¹zkowo

Organizacja biura

Zgodnie ze wskazówkami  nieobowi¹zkowo

Gad¿ety
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Bezp³atnie u¿yczenie

Bezp³atne  pakiet startowy - obowi¹zkowo

Certyfikat

Bezp³atnie

Totem

Bezp³atne u¿yczenie

MATERIA£Y PROFESJONALNE
Rodzaj
Ubiory dla pracowników warsztatu

P³atne - z rabatem wg cennika -3szt.bezp³atnie w pakiecie startowym

Produkty pomocnicze - zabezpieczaj¹ce
samochód

P³atne - z rabatem wg cennika - bezp³atnie w pakiecie startowym

Ksi¹¿eczka serwisowa

30 szt. - bezp³atnie

Karty dokonanego przegl¹du

30 szt. - bezp³atnie

Etykiety dokonanej wymiany p³ynów
eksploatacyjnych

30 szt. - bezp³atnie

Plakaty, ulotki, banery, naklejki

Nieodp³atnie

ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI
Rodzaj
Reklama w prasie

bezp³atna, jeli przewidziano

Reklama na stronie internetowej www
Gad¿ety dla klientów

Dostêpne w ograniczonym zakresie

Internet

Specjalna strona przeznaczona dla warsztatu

Automapa

obecnoæ w systemach nawigacji Automapa

WSPARCIE TECHNICZNE
Rodzaj
Oprogramowanie Retis lub Autodata
informacje techniczne i schematy

P³atne- specjalna cena

Call center 1 stopnia

Bezp³atnie, je¿eli przewidziano

Szkolenia

P³atne i bezp³atne szkolenia organizowane przez Magneti Marelli

Biuletyn Techniczny

Bezp³atnie

Kampanie napraw

Bezp³atnie

Wyszukiwarka kodów b³êdów EOBD

Bezp³atnie

Plakaty techniczne

Bezp³atnie

Dalyweb - sprawdzanie dostêpnoci czêci

Bezp³atnie

Data Surf - katalog czêci

Bezp³atnie

Masteralt Baza

Bezp³atnie

ATF Baza

Bezp³atnie
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WIZUALIZACJA
JAK CIÊ WIDZ¥
Samochód stanowi coraz czêciej dla w³aciciela wartoæ, o któr¹ dba i której chroni z najwiêksz¹ uwag¹.
Wybór mechanika samochodowego, któremu powierza siê w³asny samochód zale¿y, od jego dowiadczenia
zawodowego, ale tak¿e od postrzeganego porz¹dku, czystoci, fachowoci danego warsztatu.
Dlatego, w planach rozwoju firmy wa¿ne jest, aby przyci¹gn¹æ uwagê w³acicieli samochodów.
Sposób, w jaki postrzegana jest firma jest czynnikiem, który wiadczy o profesjonalizmie.
Magneti Marelli sygnalizuje profesjonalizm swojej firmy szeregiem elementów przeznaczonych do uto¿samiania siê
z ni¹, takich jak szyld, elementy reklamy we wnêtrzu i na zewn¹trz, istotnych dla odzwierciedlenia obrazu porz¹dku,
czystoci i efektywnoci, co bez w¹tpienia wyró¿ni Warsztat Autoryzowany Checkstar Magneti Marelli od innego
warsztatu, dzia³aj¹cego samodzielnie.
W tym celu Magneti Marelli proponuje rodki dla uto¿samiania firmy, materia³y reklamowe i ubiory dla personelu.

PLAFON PODWIETLANY DWUSTRONNY
Podwietlane, w ramie aluminiowej, o wymiarach 100x100 cm.
Miejsce pod szyldy powinno wspó³graæ z charakterem danego warsztatu, zapewniaæ jak najlepsz¹ rozpoznawalnoæ
przez jad¹cych kierowców, przyci¹gaæ ich uwagê. Orientacyjnie - szyld powinien byæ umieszczony przy wejciu do
warsztatu, po prawej stronie albo na prawo od wejcia g³ównego oraz w miarê mo¿liwoci zdala od innych reklam
albo szyldów.
Szyld powinien byæ ustawiony zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi lokalnymi, pañstwowymi lub innymi,
na zewn¹trz z warsztatu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jak najlepsz¹ widocznoæ przez jad¹cych kierowców.
Wszelkie formalnoci wymagane przy ich zainstalowaniu za³atwia
i pokrywa koszty w³aciciel warsztatu.
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WIZUALIZACJA
REKLAMA PORTALOWA
Szyld wykonany jest najmocniejszej odmiany poliwêglanu litego. Panele oklejone s¹ foli¹ reklamow¹ serii 551
o podwy¿szonej odpornoci na warunki zewnêtrzne. Przewidziano szyldy o trzech d³ugociach 2, 3, 4 m i wysokoci
0,5 m.
Ka¿dy szyld sk³ada siê z dwóch kolorów: ¿ó³tego z logo Magneti Marelli i niebieskiego z logo Checkstar.
Szyld umo¿liwia wyrane odró¿nienie Autoryzowanego warsztatu Magneti Marelli Checkstar, a tak¿e zawiera miejsce
na wpisanie nazwy firmy.
Firma Magneti Marelli Aftermarket na podstawie podanych wymiarów rzeczywistych dostarczy indywidualny uk³ad
szyldu oraz wszystkie informacje dotycz¹ce wykonania
Plafon 2 m

Wysokoæ 0,5 m
D³ugoæ 2, 3 lub 4m

Plafon 3 m
AUTO-TECHNIKA

Wysokość liter 19 cm

Plafon 4 m

HOFFMAN

Wysokość liter 22 cm

PRZYK£ADY WIZUALIZACJI
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WIZUALIZACJA
JAK CIĘ WIDZĄ…

Panele reklamowe wewnętrzne
Zestaw reklam panelowych oferuje maksymalną elastyczność pod
względem nadania wnętrza warsztatu charakteru indywidualnego
i jest przeznaczony do montażu narożnikowego lub naściennego.
Panele wykonane są z polistyrolu wysokoudarowego i posiadają
przyjemny dla oka wypukły kształt,
instaluje je się z łatwością przy pomocy specjalnych, dających
się regulować obejm, z możliwością przepuszczenia instalacji
elektrycznych, przewodów sprężonego powietrza itp.
Każdy zestaw składa się z:
1 panel 100 x 62 cm z logo Checkstar
1 panel 300 x 62 cm z logo Magneti Marelli
1 panel 300 x 62 cm koloru żółtego
Kształtowniki aluminiowe oraz stalowe elementy mocujące.
Zaleca się dla poprawnego „wyglądu” warsztatu, aby odległość od
dolnej krawędzi panela wynosiła przynajmniej 230 cm.
Ponadto zaleca się pomalowanie ściany poniżej panelu kolorem
szarym RAL 7035 a na biało część ponad panelem.
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przekrój

WIZUALIZACJA
JAK CIĘ WIDZĄ…

KOLORTYSTYKA WARSZTATU
Jeżeli chodzi o kolorystykę elementów zewnętrznych warsztatu zaleca się kolor szary RAL 7035.
Natomiast, jeżeli chodzi o kolorystykę wnętrza, o ile nie korzysta się z reklam panelowych wnętrzowych należy
posłużyć się powyższym schematem, stosując kolory szary RAL 7035, granatowy RAL 5002, żółty RAL 1023i biały
neutralny. Można umieścić kilka znaków Magneti Marelli Checkstar, ale w odległości nie mniejszej, niż 5 metrów
od siebie.
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WIZUALIZACJA
JAK CIÊ WIDZ¥

PYLON
Dla Autoryzowanych warsztatów Checkstar Magneti Marelli,
przewidziano opcjonalnie pylon z emblematami do ustawienia
na zewn¹trz.
Pylony z emblematami zewnêtrznymi to wyrane uto¿samianie
Warsztatu Autoryzowanego i jego dzia³alnoci.
wymaga wykonywania k³opotliwych fundamentów.
Wymiary: wysokoæ: 300 cm; bok: 114 cm.

TOTEM
Totem pozwala na szybka informacjê o zakresie
dzia³alnoci warsztatu, do wyboru kilkanacie
specjalizacji umo¿liwiaj¹cych przyci¹gniêcie
klientów z drogi
WYMIARY:
Wysokoæ: 180 cm
Szerokoæ: 70 cm
G³êbokoæ: 15 cm

Mo¿liwe specjalizacje:
-Elektryka
-Mechanika
-Blacharstwo
-Wulkanizacja
-Klimatyzacja
-Wymiana Oleju
-Serwis Uk³adu Hamulcowego
-Diesel
-Bez napisu
-Analiza Spalin
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WIZUALIZACJA
JAK CIÊ WIDZ¥

LINIA UBIORÓW WARSZTATOWYCH
Nasz personel techniczny oraz wszyscy ci, którzy s¹ lokalnymi reprezentantami
tradycji i dynamiki naszego znaku firmowego, musz¹ wyró¿niaæ siê
dowiadczeniem zawodowymi jakoci¹ us³ug.
Osoba obs³uguj¹ca klientów powinna tak¿e wyró¿niaæ siê stylem ubioru.
Dlatego Magniti Marelli Checkstar stworzy³ now¹, wyj¹tkow¹ liniê ubiorów
Professional Clothing dla personelu technicznego,
maj¹c¹ byæ odzwierciedleniem ich fachowoci.
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WIZUALIZACJA
JAK CIÊ WIDZ¥
ZINDYWIDUALIZOWANIE WYGL¥DU POJAZDÓW
Dla Autoryzowanych warsztatów Checkstar Magneti Marelli, którzy chc¹ byæ widoczni jako cz³onkowie sieci,
Magneti Marelli dostarczy wskazówki odnosz¹ce siê do zindywidualizowania wygl¹du samochodów u¿ywanych do
celów s³u¿bowych, podkrelaj¹c przynale¿noæ warsztatu do sieci MM.
Proponujemy nastêpuj¹cy wygl¹d samochodu:
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WIZUALIZACJA
JAK CIÊ WIDZ¥
ORGANIZACJA BIURA
Korespondencja pisemna z Klientami i Dostawcami staje
siê bardziej efektywna, gdy sporz¹dzona jest na papierze
firmowym, na którym oprócz logo firmy znajduje siê
tak¿e logo Warsztatu autoryzowanego Checkstar Magneti
Marelli i wymienione s¹ specjalizacje warsztatu.
Logo Magneti
Marelli ze specjalizacj¹, obok nazwy
warsztatu
s³u¿y
lepszemu
przyci¹gniêciu
uwagi
potencjalnych klientów.
Podajemy tutaj przyk³ady formularzy firmowych, kopert
i biletów wizytowych ze wskazówkami dotycz¹cymi ich
wykonania.

Autof ficina Mario Rossi s.n.c.

elettrauto - meccanico
Via Garibaldi, 12
10100 Roma

PRODUKTY POMOCNICZE
Opracowalimy celowo liniê produktów pomocniczych dla warsztatu autoryzowanego Checkstar
Magneti Marelli, która obejmuje przedmioty
po¿yteczne przy przyjmowaniu klienta (w sytuacji
braku pomieszczenia biurowego) i oraz przedmioty
pomocne przy przyjmowaniu do warsztatu pojazdu
klienta.

Os³ony foliowe na fotele
Wyció³ki papierowe
Rega³ przycienny
Magnetyczna os³ona karoserii
Folia na kierownicê
Stojak na materia³y ochronne
Rêkawiczki warsztatowe
Chemiê warsztatow¹
Ekspozytory:
akumulatorów
¿arówek
wyceiraczek
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NARZÊDZIA
WARSZTATOWE
WYPOSA¯ENIE WARSZTATU
DO CELÓW DIAGNOSTYKI I NAPRAW
Z dnia na dzieñ zwiêksza siê obecnoæ elektroniki w samochodach. Oprócz postêpu
technologicznego szczególn¹ rolê odgrywa tu szereg czynników powoduj¹cych
gwa³towny rozwój elektroniki samochodowej: przepisy odnonie ochrony rodowiska i
czystoci spalin, coraz bardziej surowe i restrykcyjne i to zarówno wobec samochodów
wyposa¿onych w silniki benzynowe jak i wysokoprê¿ne, systemy nawigacji udogodniaj¹ce
poruszanie siê po wielkich obszarach miejskich, systemy nawigacji radiowo-satelitarnej,
coraz wiêksza iloæ informacji pomagaj¹ca kierowcom.
Jednoczenie zwiêksza siê stopieñ trudnoci naprawy dla zwyk³ego mechanika
samochodowego, poniewa¿ ma do czynienia z coraz bardziej skomplikowanymi
produktami/systemami pochodz¹cymi ponadto od ró¿nych producentów. Aby udogodniæ
wykonywanie napraw/diagnostyki personelowi Warsztatu autoryzowanego Checkstar
Magneti Marelli, przygotowano szereg narzêdzi diagnostycznych, które w rêkach
fachowca pozwol¹ na rozwi¹zanie najbardziej z³o¿onych problemów.
Oprócz przyrz¹dów diagnostycznych Magneti Marelli oferuje w³asnym warsztatom
kompletn¹ gamê wyrobów do prowadzenia dobrze zorganizowanej i kompletnej obs³ugi
diagnostyczno-naprawczej:
stanowiska do diagnostyki instalacji klimatyzacji, analizatory spalin, testery, podnoniki,
wywa¿arki i monta¿ownice oraz inne, drobne wyposa¿enie warsztatowe.
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Warsztat Autoryzowany powinien pos³ugiwaæ siê odpowiednimi Narzêdziami Serwisowymi MM w zale¿noci od jego
profilu. Zakres niezbêdnych narzêdzi potrzebnych warsztatowi, w które warsztat winien siê zaopatrzyæ w okrelonym
terminie zostaje ustalony miêdzy stronami w momencie lub po podpisaniu umowy Warsztatu Autoryzowanego oraz
poddany zostaje weryfikacji 1 raz do roku w trakcie trwania umowy.
Narzêdzia Serwisowe MM powinny byæ u¿ywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz konserwowane i serwisowane
zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach obs³ugi
Testery diagnostycznych MM bêd¹ce na wyposa¿eniu Autoryzowanego Warsztatu powinny posiadaæ aktualne
oryginalne oprogramowanie.
Warsztat Autoryzowany jest zobowi¹zany do okresowej wymiany Narzêdzi Serwisowych MM na nowsze w przypadku
technologicznego zestarzenia siê starych urz¹dzeñ, co mo¿e powodowaæ utrudnienia w poprawnoci dokonywanych
interwencji naprawczych
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WSPARCIE TECHNICZNE
WSPARCIE TECHNICZNE
Prowadzenie działalności w ramach takiej sieci, jak Magneti Marelli
daje gwarancję szeregu korzyści, które umożliwiają Warsztatowi
Autoryzowanemu Checkstar Magneti Marelli stałe korzystanie z pomocy
technicznej, - - merytorycznej pomocy w rozwiązywaniu problemów
powstających podczas wykonywania napraw samochodów.
Magneti
Marelli AfterMarket, oferuje na zasadzie wyłączności i
bezpłatnie wszystkim Warsztatom należącym do sieci Checkstar, pomoc
techniczną dot. w szczególności obsługi Narzędzi Serwisowych MM,
problemów diagnostycznych dotyczących elektronicznych układów
sterowania MM, systemów klimatyzacji itp. Pomoc taką Warsztat
Autoryzowany może otrzymać za pomocą:
- strony internetowej MM:
- poczty elektronicznej:
- telefonicznie:

www.magnetimarelli-checkstar.pl
checkstar@magnetimarelli.com
tel. + 48 32 6036142
tel. + 48 32 6036143
tel. + 48 32 6036144
fax : + 48 32 6036145

w godz 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku

BIULETYN TECHNICZNY
Magneti Marelli oferuje odpłatnie dostęp do unikalnych informacji
technicznych zawierających schematy, instrukcje napraw, dane
podstawowe. Dostęp do bazy danych jest możliwy tylko dzięki
uczestnictwie w sieci warsztatowej Magneti Marelli Checkstar za
pomocą wyszukiwarki.
Przykładowe tematy:
-
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Alfa Romeo 156 2002 problem z ESP U1706 C1521.pdf
Migająca lampka oleju Alfa_FIAT_LANCIA z DPF.pdf
Zerowanie wskaźnika uzupełnienia płynu stanowiącego dodatek do filtra cząstek stałych FORD FOCUS CZerowanie kontrolki filtra cząstek stałych FORD FOCUS.pdf
Zapalanie kontrolki FAP przed upływem przeglądu FIAT ULYSSES 2.2 JTD.pdf

KAMPANIE NAPRAW
Jest to zbiór informacji o najczêciej
powtarzaj¹cych siê awariach w samochodach
jak i kampanii naprawczych og³aszanych
przez producentów nowych samochodów.

WYSZUKIWARKA KODÓW B£ÊDÓW EOBD
Jedn¹ z wymaganych funkcji systemu OBDII (2 generacja systemu OBD, w wersji europejskiej zwane EOBD - European
On Board Diagnostic) jest zapamiêtywanie b³êdów zwi¹zanych z usterkami mog¹cymi mieæ wp³yw na toksycznoæ
spalin oraz zasygnalizowanie tego kontrolk¹ MIL (Malfunction Indicator Light) zwan¹ przez niektórych producentów
Check Engine.

Katalog Master Alt

Katalog ATF

Wsparcie bezporednie
Pracownicy Magneti Mirelli w wielu przypadkach i w miarê mo¿liwoci udzielaj¹ równie¿ wsparcie technicznego na
miejscu u klienta.
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OPROGRAMOWANIE
DLA WARSZTATÓW
Samo dysponowanie dokumentacj¹ w postaci papierowej nie wystarcza ju¿ do prowadzenia dzia³alnoci mechanika
samochodowego.
Dlatego te¿ firma Magneti Marelli opracowa³a i oferuje produkty zindywidualizowane, pozwalaj¹ce na korzystanie
z banków danych, dziêki którym mo¿liwe jest skorzystanie w czasie rzeczywistym (online) z wiadomoci
technicznych na temat ró¿nych modeli samochodów ró¿nych marek.

RETIS
Wydajne i szybkie narzêdzie zawieraj¹ce informacje techniczne oraz dotycz¹ce procedur napraw, s³u¿¹ce do
zwiêkszenia mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci przez warsztat naprawy samochodów. Sk³ada siê z dwóch p³ytek
CD, zawieraj¹cych wiadomoci techniczne dotycz¹ce samochodów benzynowych i DIESELA
REMIS zawiera informacje techniczne dot. samochodów europejskich i azjatyckich takie, jak:
- Identyfikacja samochodu
- Lokalizacja tabliczek identyfikacyjnych
- Wykaz czynnoci obs³ugowych z odpowiednimi rodkami smarnymi i p³ynami
- Dane dotycz¹ce regulacji silnika
- Schemat monta¿u i rysunki lokalizacji pasków napêdowych
- Dane dotycz¹ce wymagañ ekologicznych i emisji spalin
- Rysunki techniczne podzespo³ów samochodu
- Schematy i informacje odnonie centralek silników samochodów europejskich i azjatyckich.
- Interaktywne badanie spalin
- Dane dotycz¹ce przegl¹dów (FID)
- Kompletne harmonogramy napraw
- Schematy elektryczne instalacji
- Schematy elektryczne instalacji klimatyzacji
- Objanienia kodów EOBD

RETIS:
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PONAD 7000 JEDNOSTEK NAPÊDOWYCH
PONAD 50.000 RYSUNKÓW TECHNICZNYCH
PONAD 6.600 SYSTEMÓW STEROWANIA SILNIKIEM
MILIONY SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH
MILIONY WYSZCZGÓLNIONYCH CZASÓW PRACY

ReTIS TRUCK
ReTIS Truck jest narzêdziem zawieraj¹cym informacje serwisowe i procedury napraw do samochodów ciê¿arowych,
przyczep oraz naczep. Zawiera niezbêdne instrukcje o konserwacji i naprawach.
Baza danych zawiera szczegó³owe informacje o wszystkich g³ównych producentach ciê¿arówek w Europie. Poniewa¿
ciê¿arówki s¹ czêsto u¿ywane w po³¹czeniu z przyczepami oraz naczepami, program
ReTIS Truck zawiera równie¿ informacje dotycz¹ce przyczep, naczep oraz osi.
Informacje te, dodawane s¹ na podstawie danych z rynku, umo¿liwiaj¹ serwisowanie ca³ych zestawów
ciê¿arówka/przyczepa lub naczepa

24

AUTODATA
Magneti Marelli jest oficjalnym dystrybutorem firmy AutoData.Program AUTODATA Online 3 jest jednym z najbardziej
nowoczesnych i zaawansowanych programów diagnostycznych. Wszystkie niezbêdne dane dotycz¹ce mechaniki,
diagnostyki, klimatyzacji, elektryki oraz elektroniki. Znajduj¹ siê tam dane do ponad 18.000 modeli.
Codzienne aktualizacje zapewniaj¹ najaktualniejsz¹ bazê danych.

CZO£OWY
DOSTAWCA BAZ
DANYCH TECHNICZNYCH
INFORMACJE NA TEMAT:
- DIAGNOSTYKI
- KONSERWACJI
- NAPRAW
DLA WARSZTATÓW
PONAD 14000 MODELI
W BAZIE DANYCH
PARAMETRY BEZPOREDNIO
OD PRODUCENTÓW
DOSTêP DO WSZYSTKICH BAZ
AKTUALIZACJI DANYCH

 Geometria kó³ samochodowych wraz z ilustracjami punktów regulacyjnych,
 Dane diagnostyczne dla pojazdów z silnikami benzynowymi,
 Dane diagnostyczne dla pojazdów z silnikami diesla, uzupe³nione o:
- kasowanie inspekcji olejowych i serwisowych,
- kodowanie kluczyków elektronicznych,
- lokalizacja filtrów przeciw py³kowych,
- momenty dokrêcania,
- paski wieloklinowe,
- pojemnoci nape³niania w uk³adzie klimatyzacji.
 Paski rozrz¹du,
 £añcuchy rozrz¹du,
 Serwisowe przegl¹dy techniczne, z mo¿liwoci¹ sporz¹dzania kosztorysów,
 Kody usterek.
 Sterowanie silnikiem:
- diagnoza modu³ów
- wartoci kontrolne
 Tabele wyszukiwania usterek
 Schematy instalacji elektrycznych
 Schematy instalacji elektronicznej
 Uk³ady klimatyzacji
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Naprawy wtryskiwaczy
z Magneti Marelli
www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Magneti Marelli oferuje kompleksowe rozwiązania naprawy wtryskiwaczy pojazdów osobowych i ciężarowych oraz pompowtryskiwaczy.
Oferujemy zarówno stoły probiercze jak również narzędzia i części do napraw oraz szkolenia. Nasza oferta zawiera kilkaset pozycji w mocno
konkurencyjnych cenach. Z nami możesz rozpocząć naprawy wtryskiwaczy i zapewnić sobie dodatkowe źródło przychodu.

N E TI M A R E

007935100770
TESTER
WTRYSKIWACZY
DIESEL CRU4R
z pompą 1850 bar

007935100860
TESTER
WTRYSKIWACZY
DIESEL DS2R
z pompą 1850 bar

- manualny regulator ciśnienia z myjką
DS2R-D
- testowanie do 1 wtryskiwacza
CR w jednym czasie z odniesieniem
do bazy danych
- czyszczenie detergentem (opcja)
- praca w trybie w pełni
automatycznym
- zaawansowane funkcje
- uproszczony pomiar
elektroniczny DFAP
- czas testu 15 minut
- tablet 8” z systemem Android
- możliwość dołączenia przystawki
do pompowtryskiwaczy

CHARAKTERYSTYKA
URZĄDZENIA CRU2R i CRU4R
(przykładowe, niektóre funkcje)
- wbudowany tablet 10” z systemem
Android
- ciśnienie pracy do: 1850 barów
lub 2450 barów (opcja)
- test wszystkich typów wtryskiwaczy
elektromagnetycznych i piezo
Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO
Continental z odniesieniem do bazy danych
- wykrycie zwarcia wtryskiwacza do masy
lub między pinami oraz ochrona płyty
sterującej przed uszkodzeniem
- wyznaczanie kodów C2i oraz C3i do
wtryskiwaczy Delphi (opcja)
wybrany z bazy wtryskiwacz np. wtrysk
piezo wybrany jako cewkowy

3 STOPIEŃ NAPRAWY WTRYSKIWACZY
UMOŻLIWIA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ
I NAPRAWĘ WTRYSKIWACZY

SZKOLENIA Z NAPRAW
WTRYSKIWACZY PROWADZONE
SĄ W GRUPACH 3-5 OSOBOWYCH
I POZWALAJĄ NA PEŁNY UDZIAŁ
W PROCESIE REGENERACJI
WTRYSKIWACZA

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107, Fax +48 32 60 36 108, e-mail: ricambi@magnetimarelli.com

MADE IN EU

MM-2016-PL

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. + 48 32 6036142
Tel. + 48 32 6036143
Tel. + 48 32 6036144
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Dystrybutor

