


Gdy powstawał CERTUS mieliśmy już w dorobku 15 lat sprzedaży urządzeń MAHA w Polsce, ponad 1500 uruchomionych linii, kilka tysięcy klientów, 
stuosobową załogę, wielkie doświadczenie i największą firmę w branży. Cały ten potencjał wykorzystaliśmy do budowania nowej linii diagnostycznej.

Nowa linia miała łączyć w sobie kilka kluczowych cech. 
Nowoczesność, bo urządzenia importowane nie były istotnie 
zmieniane od przynajmniej 10 lat. Dostosowanie do potrzeb 
polskiego diagnosty, bez naleciałości z innych krajów. Trwa-
łość i jakość wykonania, nawiązująca do wzorców premium, 
a nie do dotychczasowego poziomu produkcji krajowej. I jako 
nowa wartość - wizualna atrakcyjność, stanowiąca inspirację 
dla całej inwestycji i podnosząca konkurencyjność stacji. 
Linię nazwaliśmy CERTUS – z łaciny „pewny”. Mieliśmy 
bowiem ambicję, by współtworzyła ona pewność biznesu 
naszych klientów.

Zaczęliśmy od nowatorskiego designu pierwszej generacji 
CERTUSA, którą przedstawiliśmy w 2009 roku. Druga ge-
neracja – CERTUS EVO2 – otrzymała zaprojektowany przez 
nas i wytwarzany w Polsce sterownik. W tej wersji linia trafiła 
do sprzedaży jesienią 2011 roku. CERTUS trzeciej generacji 
jest całkowicie polską i wytwarzaną w Polsce linią. Posiada 
zaprojektowane od podstaw grupy podłogowe z rozwiązaniami 
zwiększającymi trwałość i komfort użytkowania. Linia CERTUS 
doceniona przez kilka tysięcy diagnostów, została również dwa 
razy pod rząd uhonorowana Złotym Medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich w 2014 i 2016 roku oraz złotą 
statuetką za wzornictwo w Międzynarodowym Konkursie POPAI 
Awards w Paryżu.

Udostępniając naszym klientom produkt klasy premium, spełni-
liśmy wszystkie obietnice marki CERTUS. Jest on przygotowany 
do planowanych zmian w systemie badań technicznych w całej 
UE. Zapraszamy do zapoznania się, jak CERTUS 3 - dzięki po-
łączeniu technicznych walorów z doświadczeniem naszego ze-
społu konsultantów i serwisantów - może pomóc w budowaniu 
pewności Państwa biznesu i jego powodzenia w przyszłości.  
Z dumą sygnujemy linię CERTUS 3 miniaturką biało-czerwonej 
flagi, dołączając do firm udowadniających z sukcesem, że 
polskie znaczy dobre. Dlatego też z satysfakcją oferujemy nasz 
produkt również na rynki zagraniczne jako wizytówkę polskiej 
myśli technicznej i dbałości o wykonanie.







Budynek, który wyróżnia się architektonicznie to skuteczny sposób, aby 
zachęcić klienta do odwiedzin stacji. Już kilkoma prostymi, stylistycznie 
spójnymi pomysłami można osiągnąć dobry efekt i to niezależnie od 
wybranej technologii budowy. Przez kilka lat proponowaliśmy naszym 
klientom atrakcyjne aranżacje budynków w kolorystyce czerwono-szarej. 
W ciągu paru lat stała się ona znakiem rozpoznawczym najciekawszych 
obiektów w branży. Teraz także zachęcamy do odróżnienia się od kon-
kurencji, ale przez podjęcie nowego trendu w architekturze, jakim jest 
szarość i czerń z dodatkiem soczystego koloru pomarańczowego.

Dużo więcej inspiracji oraz gotowych biznesowych pomysłów można znaleźć na wsop.pl w dziale „Pomysł na biznes”,  
„Projekty architektoniczne SKP” oraz „Nasze realizacje.”
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Połączenia CAN
Cyfrowa transmisja 

pozwala na łączenie danych
diagnostycznych wielu urządzeń

w spójny system, a ponadto
sprawia, że jest on odporny
na zakłócenia zewnętrzne.

Pomarańcz na salonach czyli idziemy z duchem czasu

Modułowa konstrukcja 
– każdemu według potrzeb
Kto powiedział, że istnieje tylko jeden sposób rozmieszczenia urządzeń linii diagno-
stycznej? Modułowa konstrukcja linii CERTUS pozwala na dowolne ustawienie kolej-
ności urządzeń i dobranie odległości między nimi. Uwzględnia w ten sposób potrzeby 
użytkownika wynikające z wymiarów budynku oraz spodziewanej specyfiki badań 
(innej np. dla terenów rolniczych lub wielkomiejskich). Niektóre linie diagnostyczne nie 
dopuszczają takiej opcji, ale w przypadku CERTUSA masz pełne pole wyboru.

Design CERTUSA jest niemal gotowym pomysłem na 
nowoczesną aranżację wnętrza stacji. Dodatkowo pozwala 
on wykorzystać spójność wszystkich elementów: urządzeń, 
wnętrza oraz mebli. Wielu użytkowników linii CERTUS podję-
ło tę myśl i bardzo interesująco wykorzystało ją dla potrzeb 
swojej inwestycji. Klienci stacji kontroli są coraz bardziej 
wyczuleni na estetykę, dlatego dobrze zaprojektowane 
wnętrza kojarzą im się z wyższą jakością, a to zachęca do 
ponownych odwiedzin.

Zestawienie szarości i czerni z dodatkiem pomarańczowego koloru nadaje wnętrzu elegancji, a jednocze-
śnie wprowadza dawkę awangardy. To połączenie kolorystyczne idzie z duchem czasu, a jednocześnie 
broni się przed nieuchronnym przemijaniem trendów. Natomiast dla inwestorów, którzy chcą skorzystać 
z innej kolorystyki mamy bogate portfolio udanych architektonicznych aranżacji. Wykonujemy również 
urządzenia w specjalnych kolorach, aby dobrze wkomponowały się w wymarzony design obiektu.

Dużo więcej inspiracji oraz gotowych biznesowych pomysłów można znaleźć na wsop.pl w dziale „Pomysł na biznes”, „Projekty architektoniczne SKP” 
oraz „Nasze realizacje.”



Wielu naszych klientów zwiększyło sukces swojej stacji poprzez połączenie SKP z inną działalnością usługową. Aby to osiągnąć, już na etapie 
projektowania tak pomyślanego biznesu, konsultowaliśmy możliwe warianty, dostosowując je do możliwości działki i szukając najbardziej 
ergonomicznych rozwiązań. Zaprezentujemy takie działania naszych klientów, które okazały się skuteczne, zwiększając rentowność ich 
biznesu. Obszerne opisy zamieściliśmy także na stronie internetowej wsop.pl w zakładce „Nasze realizacje”.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem biznesowym dla stacji kontroli 
są dodatkowe stanowiska warsztatowe. Ich ilość zależy od skali 
planowanego kompleksu motoryzacyjnego. Jednak z rozmów  
z naszymi klientami wynika, że na etapie planowania stacji przeważnie 
zbyt ostrożnie oceniali możliwość rozwoju działalności serwisowej. 
W oparciu o te doświadczenia deklarują, że w przypadku powtórnej 
inwestycji z pewnością bardziej rozbudowaliby część warsztatową. 
Naszym klientom pomagamy ergonomicznie zaprojektować halę 
serwisową oraz proponujemy całe potrzebne wyposażenie.



Dodatkowe przychody z mycia pojazdów
Łączenie SKP z usługami mycia to obecnie częsta praktyka biznesowa. 
Jednak myjnia stawia przed inwestorem większe wymagania niż w przy-
padku stanowisk warsztatowych. Przy projektowaniu uwzględniamy zatem 
dodatkowe założenia technologiczne. Wspólnie z klientem analizujemy, jaki 
rodzaj myjni najbardziej wspierałby jego biznes.

W przypadku myjni bezdotykowej rozważamy: ilość stanowisk, ich wyposażenie czy wybór 
wiat. Wspomagamy także klientów w trakcie przygotowywania miejsca pod montaż. Myjnie 
dostarczamy i uruchamiamy w taki sposób, aby zrealizować najkorzystniejszy harmonogram 
prac dla całego kompleksu motoryzacyjnego. Klienci, którzy połączyli SKP i warsztat z myjnią 
zgodnie podkreślają, że myjnia bardzo dobrze wspiera działalność całego obiektu, szczegól-
nie w zakresie osiąganych wyników.
Czytaj więcej: myjniecleanart.pl



Sukces biznesowy każdej stacji kontroli jest zależny od ilości przebadanych pojazdów. Jak zatem może wpłynąć na to sama linia diagnostyczna, gdy bada-
nie – w niezbyt odległej przyszłości – będzie musiało być potwierdzone zarchiwizowanym protokołem? Na pewno nowego znaczenia nabiorą takie cechy 
linii jak: stabilność pracy, prostota obsługi oraz czas, jaki trzeba poświęcić na pełną diagnostykę pojazdu z wykonaniem archiwizacji. Od tego zależeć będzie 
sprawność badania, zachęcająca kierowców do kolejnych odwiedzin na stacji kontroli. We wszystkie te atrybuty wyposażyliśmy CERTUSA. Zyskało to uznanie 
niezależnych ekspertów, którzy dwa razy pod rząd uhonorowali naszą linię Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w 2014 i 2016 roku.



Użytkownicy różnych linii diagnostycznych wskazywali na niestabilną pracę oprogra-
mowania (czyli „zawieszanie się”) jako jedną z kluczowych niedogodności przy pracy. 
Tworząc CERTUSA zastosowaliśmy rozwiązania chroniące przed tym problemem. 
Uzyskaliśmy wysoką stabilność pracy linii dzięki głęboko przemyślanej architekturze 
płyty głównej (hosta) i karty pomiarowej oraz odpornemu na zakłócenia systemowi 
komunikacji Ethernet. Umiejscowienie wszystkich funkcji sterujących w jednej płycie 
pozwoliło nie tylko uprościć jej budowę, ale również istotnie ograniczyć potencjalne 
koszty napraw w przyszłości.

Aby zapewnić szybką i skuteczną transmisję danych pomiarowych zastosowaliśmy wyso-
koprzepustową magistralę CAN. Łączy ona poszczególne urządzenia z jednostką sterującą 
z wykorzystaniem koncentratorów (kart pomiarowych), które służą do zamiany sygnałów 
analogowych na stabilny sygnał cyfrowy. Do transmisji danych z mobilnych urządzeń pomia-
rowych (miernik nacisku, czujnik ciśnienia) służy natomiast bezprzewodowa komunikacja 
ZigBee. Jest to nowoczesny system komunikacji, który charakteryzuje się małym poborem 
mocy, wysoką przepustowością i zasięgiem do 100 metrów.

Unikalne falowniki pozwalają na łagodne rozpędzenie rolek bez uciążliwych szarpnięć badanym pojazdem. 
Znacząco podnosi to komfort pomiaru oraz zwiększa trwałość układu przeniesienia napędu.  
Dostępne są one standardowo w uniwersalnym urządzeniu rolkowym. W linii osobowej opcja łagodnego 
rozruchu realizowana jest poprzez zastosowanie soft startów.



Tworząc oprogramowanie CERTUSA zadawaliśmy sobie dwa rodzaje pytań - co polskiemu diagnoście najbardziej może przeszkadzać 
oraz szczególnie pomagać w pracy? Jako przeszkodę uznaliśmy obecność wielu ekranów zbędnych z punktu widzenia polskich przepi-
sów. Często były one wynikiem tłumaczenia oprogramowania, które zagraniczny producent linii stworzył na użytek wielu zagranicznych 
rynków. Z rozmów z diagnostami wywnioskowaliśmy również, że przydatne będzie wszystko to, co skróci czas badania i pomoże  
w prezentowaniu wyników coraz bardziej wymagającym kierowcom. Owoce tych przemyśleń zawarliśmy w nowym  
oprogramowaniu – w praktyce przetestowanym już przez kilka tysięcy diagnostów.



Oprogramowanie linii CERTUS to inteligentne narzędzie pozwalające szybko i sprawnie 
przeprowadzić pomiary oraz przedstawić ocenę stanu pojazdu. Intuicyjne rozwiązania prowadzą 
diagnostę krok po kroku przez cały proces badania. Unikalnym rozwiązaniem wprowadzonym 
z myślą o wygodzie diagnosty jest także ekran „Badanie w toku”. Informuje on o wykonanych 
dotychczas pomiarach na poszczególnych urządzeniach, podpowiadając które dane zostały 
zarejestrowane i ocenione.

Mobilne sterowanie linią CERTUS
Dzięki wykorzystaniu 10-calowego tabletu (Full HD) 
diagnosta może - bez wysiadania z pojazdu - zarządzać 
parametrami pracy linii i w czasie rzeczywistym podglądać 
wyniki. Możliwe jest także płynne przechodzenie pomiędzy 
tabletem a komputerem. Tablet posiada solidne mocowa-
nie do szyby czołowej pojazdu, a wi-fi o wysokiej prze-
pustowości zapewnia płynną pracę urządzenia w każdym 
miejscu hali diagnostycznej.



Wieloletnia rynkowa praktyka sprzedaży linii diagnostycznych w Polsce powielała do tej pory podobny schemat. Po wprowadzeniu na rynek wersji 
urządzenia potwierdzonej certyfikatem, przez następne lata nie dokonywano żadnych istotnych zmian w jego funkcjonowaniu. Dopiero gdy zmie-
niały się przepisy, stanowiło to często okazję do kosztownej przebudowy starszych typów urządzeń. CERTUS został zaprojektowany inaczej. Zasto-
sowane rozwiązania techniczne pozwalają elastycznie reagować w sytuacji, gdy zmieniają się przepisy. Gdy czytasz ten tekst, my prawdopodobnie 
pracujemy już nad kolejną opcją dla naszego klienta, lub projektujemy dedykowane wersje urządzenia dla specjalnego odbiorcy.

Są stacje kontroli, które z zasady nie badają po-
jazdów 4x4 z obawy o ich uszkodzenie. CERTUS 
eliminuje ten problem – dzięki opatentowanej 
opcji automatycznego rozpoznawania napędu 
urządzenie automatycznie dostosowuje tryb 
pomiaru. Funkcja 4x4 pozwala zbadać siłę hamo-
wania osobno dla każdego z kół, a tym samym 
dokładniej ocenić stan techniczny pojazdu.



Wspomaganie wyjazdu z rolek 
– łatwiejsze badanie „ciężarówki”

Funkcja wagi umożliwia dokładną ocenę stanu tech-
nicznego pojazdu dzięki wykorzystaniu pomiaru masy 
do wyliczeń WSH. Pozwala to uzyskiwać niezwykle pre-
cyzyjne wyniki. Pomiar masy osi jest przydatny także  
w bazach transportowych i innych punktach, gdzie 
często waży się zestawy pojazdów pod kątem przekro-
czenia dopuszczalnych nacisków osi. Ma to znaczenie 
szczególnie w świetle stale rosnących wymagań sta-
wianych przed diagnostami, a dodatkowo waga może 
stać się niebawem obowiązkowym wyposażeniem 
każdej stacji.

Znalezienie źródła stuków i skrzypień w pojeździe to w wielu 
przypadkach duże wyzwanie. Nie musi tak być. Za pomocą pilota 
zdalnego sterowania można włączać na chwilę napęd testera 
amortyzatorów powodując drgania koła o częstotliwościach  
i amplitudzie zbliżonej do warunków występujących na drodze. 
Pozwala to na znajdywanie źródeł trudnych do diagnozowania 
stuków, skrzypień i niepożądanych dźwięków powstających  
w zawieszeniu i nadwoziu podczas jazdy.

Konstruując CERTUSA 3 założyliśmy jako priorytet, aby móc 
elastycznie i szybko reagować w sytuacjach, kiedy zmieniają się 
przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania badań. Użyt-
kownicy CERTUSA nie ponoszą ryzyka niepotrzebnej wymiany 
urządzeń czy też wysokich kosztów jego adaptacji do nowych 
uregulowań prawnych. Cykliczne aktualizacje oprogramowa-
nia zapewniają też jego użytkownikom łatwe dostosowanie 
starszych urządzeń do nowych wymagań.



LINIA JAKO ŹRÓDŁO SUKCESU STACJI 
– trwałość i jakość rozwiązań mechanicznych made in Poland
W oparciu o kilkunastoletnie doświadczenia pracy z liniami diagnostycznymi i obserwacje, jak w polskich warunkach sprawdzają się różne 
rozwiązania, opracowaliśmy udoskonaloną, całkowicie autorską konstrukcję urządzeń. Uzyskana tą drogą kontrola nad produktem umożliwia 
także elastyczne i szybkie reagowanie oraz sprawne wprowadzanie potrzebnych zmian. Wszystko po to, by stacje wyposażane w CERTUSA 3 
mogły otrzymać produkt klasy premium.

Urządzenia CERTUS, szczególnie rolki hamulcowe, wyróżniają się solidną kon-
strukcją. Widać to na pierwszy rzut oka, choćby w grubości blach i zastosowaniu 
pełnowymiarowych skrzyń. Dzięki temu możliwy jest np. bezproblemowy przejazd 
przez standardowe rolki uniwersalne pojazdów o nacisku do 18 ton na oś. Dru-
gim zabiegiem zwiększającym trwałość części podłogowych jest przeciwdziałanie 
korozji. Aby uniknąć szybkiej degradacji metalu zastosowaliśmy specjalny system 
zabezpieczenia antykorozyjnego oparty na wysokiej jakości farbach proszkowych.

Urządzenia linii zbudowane są z wysokiej klasy podzespołów europejskich wy-
twórców, a ich produkcja odbywa się w całości w Polsce. Zadbaliśmy też o to, 
aby najważniejsze elementy (takie jak silnik i przekładnia) mogły być serwisowane 
osobno, a nie wymieniane w zestawie. Nie naraża to użytkowników na ponoszenie 
nieuzasadnionych, wysokich kosztów nawet w odległej przyszłości.



Do badania amortyzatorów stosujemy zmodyfikowaną metodę 
Boge. Oferuje ona szersze możliwości diagnostyczne niż metoda 
Eusama. Boge jest mniej wrażliwa na rodzaj i sztywność zawie-
szenia oraz ciśnienie w ogumieniu badanego pojazdu. Tester 
CERTUS CSA pozwala na ocenę działania zawieszeń klasycznych 
oraz tych o progresywnej charakterystyce tłumienia. Wzmocniona 
konstrukcja układu pomiarowego umożliwia bezproblemowy 
przejazd pojazdów o nacisku na oś do 13 ton bez stosowania 
klap ochronnych. Wymiary oraz konstrukcja urządzenia dodat-
kowo ułatwiają najazd i precyzyjnie posadowienie koła na płycie 
pomiarowej.

Bolączką wielu urządzeń jest niekontrolowany poślizg badanego 
koła, co może prowadzić do uszkodzenia opon. Aby wyelimi-
nować ten problem zastosowaliśmy rolkę środkową o większej 
średnicy, z wykorzystaniem amortyzatora gazowego. Dzięki temu 
urządzenie szybciej reaguje na poślizg koła podczas pomiaru sił 
hamowania.

Tester zbieżności nie do zdarcia
Praktyka pokazuje, że najszybciej zużywa się tester zbież-
ności. Urządzenie CERTUS zaprojektowaliśmy całkowicie 
na nowo. Zastosowane metalowe bieżnie i wałeczki 
toczne zwiększają wytrzymałość i trwałość urządzenia.



Obecnie każda SKP staje przed wyzwaniem nie tylko przyciągnięcia jak naj-
większej ilości klientów, ale także ich utrzymania w kolejnych latach. W dobie 
zwiększających się wymagań (co do jakości badań) oraz rychłego wprowadze-
nia nowych mechanizmów kontrolnych, coraz istotniejsze staje się też, by wy-
siłek włożony w pozyskanie klienta nie został zmarnowany przestojami stacji.
CERTUS jest przygotowany do tego, aby klienci nie doświadczali podobnych 
niespodzianek. Pracowaliśmy nad tym od lat, by każda „nasza” stacja otrzy-
mała szybko i sprawnie taką pomoc, jakiej potrzebuje – czy to w zakresie 
serwisu dla utrzymania ciągłości pracy urządzeń czy też doradztwa związane-
go z przepisami SKP.



Dział Certyfikacji stale czuwa, aby urządzenia pracujące  
u naszych klientów spełniały wszelkie wymogi prawa, także 
te określone przez unijne przepisy (dyrektywa nr 45 z 2014 
roku). Szczególnie zaś służymy pomocą w zakresie przy-
gotowania do odbiorów stacji przez Transportowy Dozór 
Techniczny.
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