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Zaufanie jest dobre, ale MEYLE-HD lepsze 

 Jak niezależne warsztaty mogą w swoich usługach konkurować z 
warsztatami autoryzowanymi  

 Dlaczego część zamienna nie jest równa innej części zamiennej 

 Części MEYLE-HD poprzez swoją żywotność i serwis ułatwiają pracę w 
warsztacie i zapewniają zadowolenie klientów  

Hamburg, styczeń 2018. Na rynku części zamiennych toczy się wielka walka, a 

niezależne warsztaty konkurują z warsztatami autoryzowanymi. Celem firmy 

MEYLE AG jest między innymi to, aby wspierać przy tym niezależne warsztaty, 

ułatwiać mechanikom życie poprzez technicznie ulepszone części MEYLE-HD i 

przywiązać klientów. Odpowiednio do tego brzmi slogan MEYLE „Driver’s best 

friend”: producent z Hamburga pracuje nad swoim serwisem konsekwentnie z 

punktu widzenie kierowcy. Bo nie ważne, czy to współpracownik warsztatu, 

hurtownik czy inżynier z MEYLE – pod koniec dnia każdy „Driver” chce i musi 

zaufać swojemu samochodowi. Kompetencje producenta w MEYLE i techniczne 

Know-How inżynierów starają się o to, aby samochody na całym świecie po 

prostu dłużej i bardziej niezawodnie pozostawały na drodze. 

MEYLE AG konstruuje, produkuje i rozprowadza części zamienne w jakości 

oryginałów pod marką MEYLE. Marka MEYLE obejmuje przy tym trzy linie produktowe 

MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD i MEYLE-HD. Z łącznym asortymentem obecnie około 

24.000 artykułów firma może pokryć niemal wszystkie popularne zastosowania. 

Producentowi z Hamburga, obok szerokiej oferty części, chodzi przede wszystkim o 

ich dalsze konstruowanie i ulepszanie, mając stale na uwadze to, aby klienci pozostali 

wierni swojemu warsztatowi i polecali go dalej dlatego, że są przekonani o wysokiej 

jakości naprawie i długiej żywotności produktów.  
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Technicznie ulepszone części dla dłuższej żywotności 

Ilość usterek układu zawieszenia w samochodach trzy- i pięcioletnich stale wzrasta. 

Pokazują to wyniki badań technicznych samochodów1.Powody tego, że wysokie jest 

zapotrzebowanie na optymalizację części zamiennych, wskazuje Sven Nielsen, 

Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Produktu w MEYLE: „W ciągu ostatnich lat silniki 

stały się coraz mocniejsze, ale równocześnie pogorszył się stan dróg, ruch wyraźnie 

jest coraz większy i coraz częściej jeździmy w trybie ‚Stop & Go‘. Poza tym producenci 

samochodów coraz mocniej stawiają na redukcję kosztów, a czas na konstruowanie i 

sprawdzenie jest tak krótki, że niektóre części nie osiągają nawet zwyczajowych 

przebiegów“, wyjaśnia inżynier. Trend do coraz lżejszych konstrukcji i oszczędności 

przy stosowanych materiałach, krótkie cykle życia modeli oraz wzrastająca 

różnorodność modeli prowadzą także do tego, że żywotność niektórych części 

stosowanych w serii wyraźnie spada.  

„MEYLE AG przeciwdziała temu trendowi, konstruuje i produkuje części zamienne do 

samochodów, które technicznie zostały ulepszone. Nasi inżynierowie konstruują 

między innymi części układów zawieszenia i kierowniczego, które wytrzymują tysiące 

kilometrów, i to nawet na kiepskich drogach i przy dużych obciążeniach“, wyjaśnia 

Nielsen, w jaki sposób powstał pomysł ulepszania części.  

W ten sposób MEYLE w ciągu ostatnich lat znacznie rozbudowała swoją kompetencję 

w badaniach i konstrukcji. Technicznie ulepszone części do samochodów producent z 

Hamburga rozprowadza pod swoją marką MEYLE-HD. Części MEYLE-HD 

przewyższają części montowane w serii pod względem swojej żywotności i 

niezawodności. „Części są tak skonstruowane, że z czystym sumieniem możemy na 

nie dawać czteroletnią gwarancję“, wyjaśnia Nielsen. Do tej pory producent 

zoptymalizował około 1000 części do zastosowań w tysiącach różnych samochodów. 

Tym samym to średniej wielkości przedsiębiorstwo jest wyjątkowe na wolnym rynku 

części zamiennych. 
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Cały system w skrócie 

Na podstawie informacji ze stacji diagnostycznych TÜV, statystyk awaryjności oraz 

informacji z mediów i rynku, poprzez warsztaty i innych partnerów inżynierowie 

MEYLE identyfikują te części w samochodach, które rzucają się w oczy z powodu 

częstego i przedwczesnego zużycia. Zadaniem działu konstrukcji w pierwszym kroku 

sprawdzenie, jakie obciążenia w części oryginalnej decydują o uszkodzeniu. 

Współgranie tych czynników jest stale badane w czasie całego procesu ulepszania 

części. „Przy konstruowaniu części MEYLE-HD niezwykle ważne jest to, aby cały czas 

mieć na uwadze cały układ“, Nielsen. „Aby dowiedzieć się, jak te siły działają, w 

modelach obliczeniowych symulujemy ich przebieg. Wraz z analizami uszkodzeń 

pochodzącymi od TÜV, DEKRA i z innych źródeł mamy wystarczająco dużo informacji 

do tego, aby skonstruować bardziej żywotne części. W końcu wszystkie te siły muszą 

być zgodne po to, aby nasze ulepszenia nie wpływały na prawidłowe działanie innych 

części.“ 

Ulepszony wygląd i wysokiej jakości materiał 

Optymalizacja części w szczegółach może wydawać się niewielka, ale w sumie 

wykazuje wielką skuteczność. Przykładowo niedowymiarowane przeguby kulowe 

prowadzą do przedwczesnego zużycia przegubów nośnych. Przy wysokich 

obciążeniach dynamicznych, jak podczas hamowania czy w zakrętach są one 

szczególnie obciążone. Mała główka kulowa o niewielkiej powierzchni z powodu 

wysokiego nacisku powoduje duże zużycie poszczególnych elementów i prowadzi tym 

samym do wczesnego uszkodzenia przegubu. 

Wykorzystując symulację działających sił inżynierowie z MEYLE ponownie przeliczyli 

średnicę trzpienia kulowego. Gwarancją redukcji ścierania i zwiększenia żywotności 

jest zwiększenie średnicy główki. Poza tym nowy skład materiału z odpornego na 

ścieranie polimeru prowadzi do dłuższej żywotnści przegubów kulowych. 
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Innym krytycznym tematem jest połączenie gumy i metalu w tulejach gumowych i 

łożyskach. Wraz z nową konstrukcją i wysokiej jakości gumą połączenie tych 

materiałów mogło zostać wyraźnie wzmocnione. Poprzez zwiększoną powierzchnię 

połączenia gumy z metalem siły są teraz optymalnie rozkładane, a obciążenie 

połączenia spada. Także w wyniku takiego współgrania zwiększa się żywotność 

części. 

Często nie zwraca się uwagi na smar w przegubach kulowych. Jest to jednak bardzo 

istotny element zapewniający żywotność przegubów kulowych. Zastosowanie znajduje 

tu specjalny smar, który jest dopasowany do wzrastających wymagań wobec części. 

Nie tylko w sposób istotny przyczynia się do redukcji zużycia, ale także zapobiega 

korozji i uszkodzeniom przegubów. 

Technicy już podczas konstruowania zwracają uwagę na to, jakie będą stosowane 

technologie i materiały. I tak przykładowo pompy wody MEYLE-HD wyposażone są w 

ekstremalnie odporne na ścieranie ślizgowe pierścienie uszczelniające z parą 

ślizgową SiC/SiC. Także wiodący producenci samochodów stosują już ten typ 

uszczelnienia, jaki jest wykorzystany w pompach wody MEYLE-HD, i który wykazuje 

się wysoką odpornością na materiały działające abrazywnie. Dodatkowo odporna na 

wysokie temperatury obudowa oraz łożysko pompy wody w jakości oryginału 

zapewnieją dłuższą żywotność pompom wody MEYLE-HD. 

Ułatwienia dla warsztatowej codzienności 

Szczególnie długa żywotność części MEYLE-HD to nie jedyne, z czego warsztaty 

zyskują profity, i dlaczego MEYLE jest „Driver’s best friend”. MEYLE ulepszyła także 

sposób montażu przy wymianie części zamiennych. Do montażu części MEYLE-HD 

nie są potrzebne żadne dodatkowe specjalistyczne narzędzia. Po ujednoliceniu 

konstrukcji przykładowo drążki kierownicze MEYLE pasują do różnych przegubów 

osiowych. 
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Problemem, z którym stale mają do czynienia warsztaty, jest to, że trzeba wymieniać 

całe części nawet wtedy, gdy uszkodzone są pojedyncze komponenty. Przykładowo w 

modelu Nissan X-Trail musi zostać wymieniony cały moduł osi, nawet wtedy, gdy 

wytarta jest jedna tylko z czterech tulei łożyska tylnej osi. W przypadku pasującej tulei 

MEYLE-HD wyciśnięcie uszkodzonej, wytartej tulei i wciśnięcie nowej tulei MEYLE-HD 

pojedynczo jest możliwe. MEYLE oferuje tuleję MEYLE-HD pojedynczo lub w zestawie 

z czterem tulejami. Przez to zmniejszają się znacznie nakłady i koszty naprawy. 

Inną częścią MEYLE-HD, przy której mechanik może przy montażu zaoszczędzić 

wiele czasu: wahacz poprzeczny MEYLE-HD do modeli BMW serii X5 i X6 od roku 

produkcji 2007. Wahacz poprzeczny MEYLE-HD zastępuje od razu trzy wersje 

wahacza oryginalnego i tym samym ułatwia warsztatowi pracę: dzięki bezstopniowo 

regulowanemu przegubowi prowadnicy koła i jednoznacznemu oznaczeniu pozycji 

wahacz poprzeczny MEYLE-HD może zostać wykorzystany do trzech różnych 

ustawień pochylenia koła. Tak więc daje się wykorzystać jako zamiana dla trzech 

różnych wersji części oryginalnej. Następna zaleta: przegub nośny, tak jak 

wzmocnione tuleje łożyska – oba w jakości MEYLE-HD – mogą być wymieniane 

pojedynczo. 

1ATZ live, Dokumentation, chassis.tech plus 2011, 2. Internationales Münchner Fahrwerk-Symposium, S.4. 

 


