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Automotive Recyclers Association (ARA)

“Głos profesjonalnego przemysłu recyklingu pojazdów samochodowych”

 Stowarzyszenie założone w 1943r.

 4500 członków z 18 krajów na całym świecie

 33 procent było członkami 20+ lat

 Komitet Wykonawczy, Rada Dyrektorów i 

Komitety

 5 Pracowników pełnoetatowych 



Operacje recyklingu pojazdów w Stanach 
Zjednoczonych - dwa sektory 

Pełen serwis Samoobsługa



• Kierowcy posiadali samochody przez 

rekordowy okres 79,3 miesiąca, tj. o 1,5 

miesiąca dłużej niż w rok 2014

• Ponad 20 milionów pojazdów na drogach 

w 2021 r. będzie miało co najmniej ćwierć 

wieku

• Liczba pojazdów w kategorii od nowych 

do pięciu lat wzrośnie o 16 procent do 

roku 2021

• Pojazdy w przedziale od sześciu do 11 lat 

wzrosną zaledwie o 5 procent

• Pojazdy, które mają 12 lat, wzrosną o 10 

procent 

• Pojazdy w wieku 16 lat i starsze wzrosną 

o 30 procent do 81 milionów sztuk w roku 

2021 

Listopad 2016

Statystyki IHS - Stany Zjednoczone

Średnia wieku pojazdu 11,6 lat

264 miliony rejestracji pojazdów

Ponad 11 milionów pojazdów 

wycofano w 2015r .; 14 milionów 

pojazdów w 2012r.



Większość amerykańskich producentów 
samochodów nie wspiera ponownego 

wykorzystywania części



Negatywna kampania dotycząca integralności części 
OEM pochodzących z odzysku

Chrysler LLC nie popiera stosowania lub 

ponownego wykorzystania jakichkolwiek 

elementów konstrukcyjnych ....

Podczas gdy niektóre części mogą "wydawać 

się" równoważne, mogą wystąpić dramatyczne 

różnice w konstrukcji i funkcjach, których nie 

można określić w drodze kontroli wizualnej....

Elementy z odzysku mogą charakteryzować się 

uszkodzeniami spowodowanymi zderzeniem, 

nieprawidłowym, niewłaściwym lub błędnie 

przeprowadzonym demontażem i procedurami 

usunięcia

Elementów z odzysku nie można 

zidentyfikować, jeśli w przyszłości pojawi się 

konieczność wycofania produktu

Oświadczenie Chryslera

Sierpień 

2010r.



Gospodarka obiegowa - Polska i inne kraje UE
 Odzyskiwanie wszystkich produktów, komponentów i 

materiałów najwyższej użyteczności i wartości.

 Ponowne użycie jest integralną częścią każdego 

planu lub programu zrównoważonego rozwoju. 

 Ograniczenia w zakresie ponownej eksploatacji części 

pojazdów silnikowych mają szkodliwy wpływ na 

efektywność wykorzystania zasobów, zrównoważone 

zarządzanie materiałami wraz z przetwarzaniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 Producenci samochodów muszą wykraczać poza 

powtórne wykorzystanie materiałów i wprowadzić 

podejście, które wymaga zastosowania 

podstawowych zasad ponownego wykorzystywania w 

zakresie wykorzystania części i komponentów.



Uruchomiony we wrześniu 2016r. program Encory to wspólne przedsięwzięcie 50:50 typu

joint-venture pomiędzy BMW i grupą ALBA mające na celu utworzenie wzajemnie

powiązanych rozwiązań logistycznych i konsultingowych w zakresie ponownego

wykorzystywania i regeneracji części samochodowych, wprowadzania do obrotu części

używanych oraz recyklingu i utylizacji części samochodowych i pozostałości odpadów.

Niemiecki start inicjatywy Encory jest już zaplanowany na trzeci kwartał 2017r., a do roku

2020 planowane jest wprowadzenie na największych dwunastu rynkach BMW w Europie,

Azji i USA.

.

../../../Downloads/Auto Campaigns/Encory GmbH - a joint venture of BMW Group and ALBA Group - YouTube.mp4
../../../Downloads/Auto Campaigns/Encory GmbH - a joint venture of BMW Group and ALBA Group - YouTube.mp4


Dostęp do danych

 Dane napędzają prawie każdy aspekt 
profesjonalnej branży recyklingu 
samochodów, od wartości zapasów 
części do dostępu warsztatów do 
informacji oryginalnych producentów 
sprzętu (OEM). 

 Dane stanowią podstawę trwałego 
modelu biznesowego dla tych ważnych 
stewardów środowiska. 



Jakość danych i zasobów
 W miarę dojrzewania profesjonalnego przemysłu 

recyklingu motoryzacyjnego, podobnie dojrzewa 

poziom integracji elektronicznej.

 Ponieważ firmy ubezpieczeniowe poszukują 

większej dostępności alternatyw dla 

ubezpieczalnych części, znaczne inwestycje w 

technologie dostarczają lepsze filtry do zapasów 

części firm recyklingowych.  

 Znaczenie wykorzystania jednolitych opisów 

przez wszystkie strony.

 Większa integracja części pochodzących z 

recyklingu z systemami szacowania może 

wyeliminować rozmowy telefoniczne, a także 

zmniejszyć koszty zwłoki i opóźnień. 



Dzisiejsze złożone i nowoczesne pojazdy

30.000 części OEM na pojazd

15.000 komponentów na pojazd

Szacuje się, że 40% kosztów części w 

nowym samochodzie powiązanych jest 

z elektroniką.

 ABS  Kontrola trakcji

 Kontrola stabilności pojazdu  System zarządzania silnikiem

 Komputerowo sterowana skrzynia biegów  Tarcze hamulcowe czterech kół

 Poduszki powietrzne  Kamery cofania

 Nawigacja  Systemy rozrywkowe

 Wielostrefowe systemy kontroli klimatyzacji  Zapłon bez rozdzielacza

 Akcesoria do zasilania (okna, zamki drzwi, zamki 
zdalne, drzwi przesuwne, pokrywy bagażnika)

 Systemy alarmowe



Prezentacja Solera - Konwencja ARA 2016



• Zapewnia firmom recyklingowym i innym 

kompleksowe rozwiązanie umożliwiające 

identyfikację wymiennych części 

samochodowych.

• Dostępne w tradycyjnym formacie 

drukowanym, dysku CD-ROM i zintegrowane z 

systemami zarządzania stanem 

magazynowym Hollander i siecią lokalizowania 

części.

• Dostęp do dokładnych i konkretnych danych 

dotyczących części samochodowych jest 

krytyczny, biorąc pod uwagę zaawansowane 

komponenty elektroniczne i inne "inteligentne" 

technologie samochodowe.

Hollander Interchange



Prezentacja Solera - Konwencja ARA 2016



Jednoznaczna Identyfikacja Części 

../../Insurance Meeting - April 2017/Parts_Identification.mp4
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Artykuł 6 Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 (Euro 5/6) i załącznik XIV do 
rozporządzenia (WE) nr 692/2008, z późniejszymi zmianami z czerwca 2011 r. 

wprowadzonymi Rozporządzeniem (UE) nr 566/2011

„Informacje o wszystkich częściach pojazdu, w które jest 

on wyposażony przez producenta pojazdu zgodnie z 

numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) i dodatkowymi 

kryteriami, takimi jak rozstaw osi, moc wyjściowa silnika, 

wyposażenie lub opcje, i które można wymienić na części 

zamienne oferowane przez producenta pojazdu 

autoryzowanym stacjom obsługi lub punktom sprzedaży lub 

osobom trzecim przy pomocy odniesienia do numeru części 

z oryginalnego wyposażenia, udostępnia się w bazie 

danych łatwo dostępnej dla niezależnych podmiotów.

Wspomniana baza danych zawiera VIN, numer części z 

oryginalnego wyposażenia, nazwę części z oryginalnego 

wyposażenia, informacje na temat okresu ważności (daty: 

od do), informacje na temat montażu oraz, w stosownych 

przypadkach, cechy dotyczące budowy.” 



Raport UE - informacje dotyczące napraw i 
konserwacji pojazdów 9 grudnia 2016r.

Większość problemów związanych z dostępem do RMI za pośrednictwem stron internetowych 

producentów OEM zostanie rozwiązana ... poprzez wprowadzenie norm CEN / ISO ... 

Wyjątkami są dostęp do informacji o dużych danych dotyczących części, identyfikowanych 

przez numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) oraz zdalne wsparcie diagnostyczne. – Strona 4

Głównym problemem dla dystrybutorów i hurtowni części jest dostęp do jednoznacznych 

informacji identyfikacyjnych części. ... hurtownicy części informują, że brak jednoznacznego 

dostępu do informacji dot. części zazwyczaj prowadzi do uznania dwóch lub trzech części za 

istotne. ... – Strona 6

Dostęp do informacji na temat danych dotyczących części samochodowych, określonych przez 

VIN, jest uważany przez IO za kluczowy dla aktualnego modelu biznesowego. ,,, Powinien on 

pomóc im w zarządzaniu logistyką i zapasami oraz zapewnić, aby właściwe części były 

dostępne, dostarczane na czas i przy minimalnych zwrotach. ... Nowy zestaw standardów ISO 

18541 dotyczących dostępu do RMI, ... nie obejmuje wspólnego, zorganizowanego procesu 

wymiany danych dotyczących części samochodowych, które można zastąpić częściami 

zamiennymi, określonymi przez VIN. W związku z powyższym przyszły wspólny proces ... 

mógłby zostać włączony do rozporządzeń RMI .... – Strona 9

Aby być konkurencyjnym i zapewniać klientom odpowiednie usługi, niezależne podmioty 

naprawiające muszą mieć dostęp do informacji technicznych niezbędnych do naprawy 

pojazdów. Te informacje są coraz ważniejsze ze względu na większą złożoność pojazdów, 

rosnącą liczbę części i większe wykorzystanie elektroniki pokładowej. – Strona 12



Prawa USA dotyczące ochrony konsumentów przed 

defektami bezpieczeństwa samochodowego

 Ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pojazdów
silnikowych (NTMVS Act), która zabrania sprzedaży
nowych pojazdów silnikowych i wyposażenia
standardowych pojazdów silnikowych, które nie spełniają
obowiązującego prawa federalnego. (1966)

 Ustawa o poprawie wycofywania transportu,
rozliczalności i dokumentacji (ustawa TREAD), która
rozszerzyła ustawę NTMVS o pokrycie odsprzedaży
używanych urządzeń (części) podlegających odwołaniu,
które nie zostały naprawione . (2000)

 Ustawa Moving Ahead for Progress in the 21st Century
(MAP-21), która przewidywała bazę danych dotyczących
odwołań z indywidualnym narzędziem wyszukiwania VIN,
które miało zostać ustanowione do 2014 roku. (2012)



Historyczne ilości odwołań w USA
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United States Automotive Recalls (1996-2016)



Takata U.S. Manufacturing Recall

 Ponad 42 milionów pojazdów i 70 

milionów poduszek powietrznych 

podlegających wycofaniu w USA

 19 producentów samochodów 

dotkniętych wycofaniem

 17 zgonów na całym świecie (12 - USA)

 Potencjał dla 120 milionów pojazdów 

podlegających wycofaniu w USA 



Przemysł recyklingu samochodów - USA

Systemy zarządzania zapasami



Przesłuchanie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w sprawie 
Bezpieczeństwa Pojazdów i Dróg

21 października 2015 r.

Stawiam się tu dziś, aby wezwać

Kongres do zapewnienia branży

recyklingu samochodów dostępu do

najważniejszych, danych dotyczących

oryginalnych części wszystkich

pojazdów. Dane krytyczne obejmują

numery części pojazdów silnikowych,

nazwy i opisy związane z numerami

identyfikacyjnymi pojazdów (VIN)

każdego pojazdu silnikowego.

http://www.c-span.org/video/?c4556138/road-vehicle-safety
http://www.c-span.org/video/?c4556138/road-vehicle-safety


Media informacyjne

11 maja 2015r.



Spotkanie publiczne NHTSA w celu aktualizacji zagrożenia 
bezpieczeństwa dotyczącego poduszek powietrznych Takata, 

Waszyngton - 22 października 2015r. 
Ludzie nie powinni kupować poduszek powietrznych

w internecie lub ze złomowiska lub z jakiegokolwiek

innego miejsca innego niż dealer. Poduszki

powietrzne powinni wymieniać wyłącznie dealerzy.

Części regenerowane powinny być dostępne tylko u

dealera, który jest powiązany z producentami

pojazdów. Dealerzy dokonają naprawy

bezpłatnie. Wiemy, że osoby sprzedają poduszki

powietrzne z wycofanymi napełniaczami w serwisie

eBay i innych witrynach internetowych. Ponieważ

kupujący nie mogą naprawdę poznać pochodzenia

poduszek powietrznych, zdecydowanie zniechęcamy

każdego do zakupu tego produktu z Internetu w

przypadku każdej marki pojazdów, w przypadku

której wycofano napełniacz.

Jennifer Timian, Dyrektor Wydziału ds. 

Zarządzania Wycofaniem w Biurze 

Uchybień, w Krajowej Administracji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

(NHTSA)

https://www.youtube.com/watch?v=N4Yy0cHvwh4
https://www.youtube.com/watch?v=N4Yy0cHvwh4


Poduszki powietrzne z recyklingu stwarzają 

potencjalne zagrożenie dla kierowców

Lokalny kanał CBS News 

Channel 2

Miami, Floryda
środa, 17 maja 2017 r.
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Automotive Recyclers Association

Główna siedziba:

9113 Church Street

Manassas, VA 20110

Biuro w Waszyngtonie:

300 New Jersey Avenue, NW

Washington, DC 20001


