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PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO!

Produkty marki TenCAR to połączenie wysokiej jakości surowców, precyzji wykonania
oraz bezkompromisowej jakości dla Twojego bezpieczeństwa

Spis treści

Firma TEN CAR powstała w 1994 r. Nasze tradycje wy-
wodzą się jednak dużo wcześniej...

Założyciel firmy Tadeusz Bartoń w latach 1960-70 pra-
cował w lubelskiej Fabryce Samochodów Ciężarowych. 
Nabyte na różnych wydziałach fabryki doświadczenie 
pozwoliło mu otworzyć własny zakład regeneracji prze-
gubów kulistych. Wyspecjalizowanie się w wąskiej dzie-
dzinie napraw przegubów idealnie wpisywało się w po-
trzeby nigdy nienasyconego rynku części zamiennych lat 
80 tych minionej epoki.
Zakład w krótkim okresie czasu zdobył wysoką renomę 
w  całym makroregionie wschodniej Polski. Okazało się, 
że regenerowane elementy były o wiele trwalsze niż ich 
ówczesne “fabryczne” odpowiedniki...

Już wówczas zakład dysponował pozytywną opinią na 
temat technologii regeneracji przegubów kulistych  wy-
stawioną przez Instytutu Transportu Samochodowego w 
Warszawie (ITS).

Klientami zakładu byli zarówno zwykli użytkownicy po-
jazdów jak również państwowe firmy włączając Kolumny 
Transportu Sanitarnego czy Komendy Transportu ów-
czesnej Milicji z całego makroregionu...
Królowały części do Poloneza, Fiata 125P, 126P, Łady czy 
Żuka. Wszystko to było wstępem do zgromadzenia od-
powiedniego parku maszynowego, uruchomienia wła-
snej produkcji  oraz uzyskania pierwszego certyfikatu ITS 
uprawniającego do oznaczania wyrobów znakiem bez-
pieczeństwa “B”.

Tak w 1994 r. powstała firma TEN CAR kontynuując ro-
dzinne tradycje rzemieślnicze w branży motoryzacyjnej.

Dziś jesteśmy znanym w kraju I na świecie producentem 
elementów układów kierowniczych I zawieszeń. Posia-
damy nowoczesny park maszynowy CNC I wykwalifiko-
waną kadrę specjalistów, wdrożyliśmy I stosujemy sys-
tem jakości ISO 9001-2008.  Nasze produkty chwalone za 
wysoką jakość można kupić w wielu krajach Europy.

TEN CAR was founded in 1994. However, our traditions 
are much older…

Tadeusz Bartoń, the founder of the company worked in 
Lublin Automotive Factory (FSC) in 1960-70. The expe-
rience acquired in different departments of the factory 
allowed him for opening his own ball joint regeneration 
plant. His narrow specialisation in joint repair was in con-
formity with the demand of the undersupplied spare 
part market of the 1980’s.
Within a short time the plant gained strong reputation 
all around the macro-region of eastern Poland.
The remanufactured elements proved much more dura-
bility than their current original equivalents…

It was then that the plant had already boasted good 
reputation regarding the technology of ball joint re-
manufacture, confirmed by the Institute of Car Vehicle 
Transport in Warsaw (ITS).

Among the clients of the plant were ordinary vehicle 
users as well as state companies, in which the Sanitary 
Transport Unit or the Transport Department of the cur-
rent Militia from all around the macro-region…
Spare parts for Polonez, Fiat 125P, 126P, Łada or Żuk ve-
hicles were predominant.
The foregoing aspects prompted the purchase of proper 
machinery and start of individual production, which trig-
gered being awarded the first ITS certificate authorising 
to mark products with “B” safety mark.

That is how TEN CAR was established in 1994 to continue 
family craftsmanship traditions in the automotive indu-
stry.

Today we are a manufacturer of steering system and su-
spension elements recognised in Poland and worldwide.
We are in possession of modern CNC machinery and qu-
alified, specialised staff. We have implemented and make 
use of ISO 9001-2008 quality system. Our products, pra-
ised for their high quality, may be purchased in many Eu-
ropean countries.



TenCAR UKŁADY KIEROWNICZE | ZAWIESZENIA KOMPONENTY

W procesie produkcji wykorzy-
stujemy komponenty renomowa-
nych producentów.
Wszystkie surowce to materiały 
najwyższej klasy spełniające od-
powiednie normy branżowe.
Nasi dostawcy to wieloletni part-
nerzy, posiadający odpowiednie 
certyfikaty jakości, stabilnie dzia-
łającą produkcję i wypracowaną 
na rynku renomę.
Wszystkie dostawy zewnętrzne 
przechodzą rutynową kontrolę 
jakości. 

Podstawowa charakterystyka 
komponentów:

  Elementy stalowe wykonane 
z surowców atestowanych, 
jakościowych

  Nakrętki samohamowne z 
wkładką teflonową (dawniej 
koronkowe z zawleczkami)

  Osłony z gumy klasy B ozono 
i smaroodpornej, nie starzeją 
się, nie pękają w trakcie pracy.

  Osłony o specjalnej konstrukcji 
zapobiegającej przenikaniu 
wody do wnętrza przegubu

  Sworznie wykonane z odkuwek 
kuzienniczych normalizowane 
i ulepszane cieplnie do 30 HRC

  Sworznie badane defektosko-
pem magnetycznym wyklucza-
jącym pęknięcia struktury

  Walcowane powierzchnie kuli 
I gwintów gwarantują idealnie 
gładką powierzchnię

  Skomplikowane konstrukcyjnie 
miski plastikowe wykonane 
z tworzywa samosmarującego

  Sprężyny wykonane z dru-
tów płaskich i nierdzewnych, 
dokładnie zaciskają osłony do 
powierzchni metalowych

  Smar teflonowy idealnie przyle-
ga do powierzchni kuli zapew-
niając odpowiedni poślizg

  Galwanizowane powierzchnie 
zabezpieczają przed korozją

In the production process we 
make use of components by 
renowned manufacturers. All 
raw materials utilised by us 
are of highest class and meet 
proper branch standards.
Our suppliers are long-ti-
me partners marked by ap-
propriate quality certificates, 
stable production process and 
good reputation in the mar-
ket.
All external deliveries under-
go routine quality inspection.

Basic characteristics of the 
products:

   Steel elements made of 
attested, high quality raw 
materials

   Self-locking nuts with 
Teflon-coated fillers (the 
former castle nuts with clip 
pins)

  B-class ozone- and lubri-
cant-resistant shields do 
not get old or crack in the 
course of operation

    Shields whose special 
structure prevents water 
penetration into the swivel 

  Pins made of forgings, 
normalised and tempered 
up to 30 HRC

  Magnetic defectoscope-te-
sted pins to exclude struc-
ture cracks

   Structurally complex plastic 
bowls made of self-lubrica-
ting material

   Springs made  of stainless 
flat wire precisely clamp 
the guards into metal 
surfaces

    Teflon lubricant perfectly 
adheres to the ball surface, 
ensuring proper slippage

  Galvanised surfaces protect 
from corrosion

Elementy metalowe obudowy

Nakrętki klasy 10,8 samohamowne

Osłony z gumy olejo i ozonoodpornej

Walcowana powierzchnia kuli

Walcowany gwint

Miska z materiału samosmarującego

Sprężyna z drutu płaskiego

Sprężyna ze stali nierdzewnej

Dekle galwanizowane

Smar teflonowy

Metal elements casings

Self-locking nuts in class 10.8

Ozone- and lubricant-resistant 
rubber shields

Rolled ball surface

Rolled thread

Self-lubricating pan

Spring made of flat wire

Spring made of stainless steel 

Galvanised caps

Teflon lubricant

Elementy przegubowe układów kierowniczych i zawie-
szeń stanowią jedną z najbardziej odpowiedzialnych  
grup części z których zbudowany jest samochód. Są to 
elementy nośne od których jakości, trwałości I wytrzyma-
łości zależy nasze bezpieczeństwo. Na rynku dostępnych 
jest dużo wyrobów różnych producentów podzespołów 
tego rodzaju, ale nie o wszystkich możemy powiedzieć, 
że spełniają wszystkie wymogi norm jakości I bezpie-
czeństwa. 

Firma nasza od 1994 roku produkuje elementy układów 
kierowniczych i zawieszeń a naszym mottem od począt-
ku było hasło “po pierwsze bezpieczeństwo”

Stosowanie tego motta przekładało się bezpośrednio na 
jakość produktów i pozwalało nam we wcześniejszych 
latach kilkukrotnie uzyskiwać certyfikaty uprawniające 
do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa “B” 
wydawane przez Instytut Transportu Samochodowego 
w Warszawie.

Kolejnym krokiem potwierdzającym prawidłowe funk-
cjonowanie struktur przedsiębiorstwa było wdrożenie-
systemu jakości ISO 9001-2008 oraz uzyskanie stosowne-
go certyfikatu w roku 2012.

Articulated elements of steering systems and suspension 
are among the most reliable groups of car parts. These 
are load bearing elements whose quality, durability and 
resistance determines safety. Numerous products by va-
rious manufacturers are available in the market. Howe-
ver, not all of them fulfil quality requirements and safety 
standards.

Our company has been manufacturing steering systems 
and suspension elements since 1994, and our motto has 
always been “security first.”

The use of this motto was reflected in the quality of our 
products, and resulted in the previous years at obtaining 
several times certificates awarded to our company, which 
authorised us to label our products with “B” safety mark 
issued by the Institute of Car Vehicle Transport in War-
saw. Another step confirming the correct operation of 
the company structures was the implementation of ISO 
9001-2008 Quality System and as well as obtaining an 
appropriate certificate in 2012.

Our products are safe, durable and reliable, and may suc-
cessfully compete with products by other reputable ma-
nufacturers.

KOŃCÓWKI DRĄŻKÓW

SWORZNIE WAHACZY
CZOPY  TYLNYCH  OSI ŁĄCZNIKI STABILIZATORA

DRĄŻKI OSIOWE

DRĄŻKI KIEROWNICZE



KONTROLA JAKOŚCITenCAR PRODUKCJA

TEN CAR to fabryka posiadająca nowoczesny park maszyn CNC. 
Prawie wszystkie automaty zostały  zakupione w ramach realizo-
waneg projektu  RPO WL 2007-2013, współfinansowane funduszy  
Unii Europejskiej w 2014 r.
Wysokowydajne i powtarzalne automaty to podstawa stabilnej 
i powtarzalnej jakościowo produkcji.

Firma nasza wdrożyła I stosuje sysytem 
jakości ISO  9001-2008. Zobowiązuje to 
nas do utrzymywania kontroli jakości na 
wysokim poziomie na każdym etapie pro-
cesu produkcji.

Posiadamy laboratorium kontrolno - po-
miarowe wyposażone m.in. w:

-  urządzenie do badania wytrzymałości 
połączeń na zrywanie,

-  defektoskop magnetyczny do wykrywa-
nia pęknięć,

- miernik twardości metodą Rockwella,
- mikroskop pomiarowy Carl Zeiss,
-  komplety płytek wzorcowych długości, 

twardości;

Badania są przeprowadzane I dokumen-
towane przez doświadczoną kadrę inży-
nierską.

Our company has implemented and 
makes use of ISO 9001-2008 quality sys-
tem. Therefore, we are obliged to main-
tain the quality control at high level at 
each stage of the production process.

We have a control and measurement lab-
oratory equipped with the following ele-
ments and devices:

-  a device for measuring the tensile 
strength of connections,

-  a magnetic defectoscope for crack de-
tection,

-  a hardness tester applying Rockwell 
method,

- a Carl Zeiss measuring microscope,
-  sets of length and hardness gauge 

blocks.

The tests are conducted and document-
ed by experienced staff of engineers.

Doświadczona kadra inżynierów i techników steruje procesem produkcji od momentu pro-
jektu aż do końcowej fazy kontroli jakości.
W procesie projektowania wykorzystujemy nowoczesne narzędzia jakie oferuje pakiet opro-
gramowania Auto CAD firmy Autodesk. Pozwala nam to na kompletną wizualizację i symulację 
pracy wdrażanych produktów.

TEN CAR plant owns CNC machinery which was mostly purchased 
in accordance with RPO WL 2007-2013 project co-financed by the 
European Union in 2014.
High performance and repeatable automats constitute the basis 
for stable production repeatable in terms of quality.

Na wyposażeniu znajdują się  centra obróbcze takich firm jak:
AFM, HAAS, DOOSAN, PEE-WEE,  BOMAR czy LNS.
Są to najnowocześniejsze  technologicznie poziome i pionowe 
centra obróbcze wyposażone w sondy  pomiarowe czy symulacje 
procesów obróbki, z dokładnością mierzoną w mikronach.
Gwinty wykonujemy metodą walcowania, walcujemy również po-
wierzchnie kuliste  dla uzyskania idealnej gładkości.

The factory is equipped with processing centres of such manu-
facturers as AFM, HAAS, DOOSAN, PEE-WEE, BOMAR or LNS. These 
are the most technologically modern horizontal and vertical pro-
cessing centres featuring measurement probes or process simula-
tions, with accuracy measured in microns.
We manufacture threads with the use of rolling method. Moreover, 
we roll spherical surfaces to obtain ideal smoothness.

Używamy oprzyrządowania i narzędzi 
renomowanych firm światowych takich jak: 
Sandwik, Kyocera, Taegutec, Horn, Pee Wee, 
Mitsubishi czy Bison Bial.

We use instruments and tools by world 
famous manufacturers: Sandwik, Kyocera, 
Taegutec, Horn, Pee Wee, Mitsubishi or Bison 
Bial.

Experienced staff of engineers and technicians controls the production process from the 
project stage until the final quality control phase. In the design process we make use of mod-
ern tools - Auto CAD software, offered by Autodesk.
Therefore, we are able to visualise and simulate the work of the products being implemented.
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TenCAR
Elementy układów kierowniczych i zawieszeń produkowanych 
przez TEN CAR charakteryzuje:

- duża wytrzymałość na wyrywanie sworznia z obudowy
- bezobsługowa eksploatacja
-  niski moment  tarcia sworznia w obudowie dzięki zastosowaniu 

smaru teflonowego
- długi czas eksploatacji dzięki osłonom olejo i ozonoodpornym
- obudowa i sworzeń wykonane ze stali kutej matrycowo
- sworzeń ulepszony cieplnie
- zastosowanie misek plastikowych z materiału samosmarownego
- rury łączące wykonane z bezszwowych rur precyzyjnych
- średnice kuli sworzni  20, 22, 25, 27, 30, 32  mm

Elements of steering systems and suspension manufactured 
by TEN CAR are characterised by:

- high pin resistance to extraction from the enclosure
- automatic operation
-  low moment of pin friction in the casing thanks to the use of teflon 

lubricant
-  long operation time thanks to ozone- and lubricant-resistant 

shields
- casing and pin are made of drop-forged steel
- tempered pin
- use of plastic bowls made of self-lubricating material
- connection pipes made of precise seamless tubes 
- diameter of pin balls: 20, 22, 25, 27, 30, 32 mm 
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POLSKA

Amerykany.pl Luboń ul. Poniatowskiego 2A, tel. +48 500008098, www.amerykany.pl
Auto Euro Lublin ul. Nałkowskich 5, tel. +48 81 4436000, www.autoeuro.com.pl
Auto France Lutynia ul. Wiśniowa 8, tel. +48 71 3177779, www.auto-france.com.pl
Auto Zatoka Wrocław ul. Międzyleska 6B, tel. +48 71 7879712, www.auto-zatoka.com.pl
Face Agency Łódź Pl. Zwycięstwa 2, tel. +48 42 6375494, www.usauta.pl
Firma MR Olkusz Żurada Kolonia II 11B, tel. +48 32 6412144, www.usaolkusz.istore.pl
Inter Cars Cząstków Maz. ul.Gdańska 15, tel. +48 22 7141000, www.intercars.com.pl
Inter Team Warszawa ul. Białołęcka 233, tel. +48 22 5060601, www.inter-team.com.pl
Intervito Warszawa ul. Rafii 22, tel. +48 22 8797979, www.intervito.pl
Jaro Filtr Warszawa ul. Mechaników 12, tel. +48 22 5101020, www.jarofiltr.pl
Motogama Kraków Rząska ul. Łąkowa 22, tel. +48 12 6194600, www.motogama.pl
Zuzcar Zielona Góra ul. Elektronowa 14, tel. +48 794299838, www.zuzcar.pl

BULGARIA

Inter Cars  115A Tsarigradsko shose Blvd., 1784 Sofia, tel. (+359) 24219100 , bg.intercars.eu

CROATIA

Inter Cars Zagreb, Krapinska ul. 37, 10290 Zapreśić (+385) 1 6273077, www.intercars.hr

CZECH REPUBLIC

Inter Cars Novodvorska 1010/14 142-00 Praha 4 (+420) 261344080 www.intercars.cz

ESTONIA

TOP VOX Maealuse 6e, 12618 Tallinn (+372) 678 18 88 www.topparts.ee

GERMANY

Exclusiv Automobile Rundling 2-3 19322 Breese GT Kuhblank tel. (+49) 387 63077132, www.exclusiv-automobile.de
Kilan Shop  Hamburg Menckesallee 12 tel. (+49) 40 2002015 www.kilan-shop.de

LATVIA

Inter Cars Dika Iela 44, LV 1004 Riga www.iclatvija.lv (+371) 67670275

LITHUANIA

Inter Cars Lietuva, Tinago g.6, 02-300 Vilnius, (+370) 52491072
Robetas K. Baršausko g. 65 Kaunas,tel. (+370) 37451845 www.robetas.lt
Meharis Savanoriu pr.222 Kaunas, tel. (+370) 37795593 www.meharis.lt

ROMANIA

Inter Cars Str. Campul Painii nr.3-5 400058 Cluj-Napoca, ROMANIAtel. (+40) 364404328 www.intercars.ro

SLOWAKIA

Inter Cars Slovenska republika s.r.o., Ivanska Cesta 2, 821-04 Bratislava, (+421) 243 413 170 www.intercars.sk

UKRAINE

Inter Cars 20 Sadovaya Str, Gorenka, 08105 Kiev region, (+380) 44 449 24 81, www.intercars.com.ua

USA

Melex Fuel Injection Systems, Inc. 3208 Wellington Ct, Ste 110, Raleigh, NC 27615 tel. (+1) 9198729393 www.melexdiesel.com
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TEN CAR s.c.
Elizówka 19 D  21-003 Ciecierzyn Polska
tel./fax (+48) 81 756 36 36

tencar@tencar.com.pl
www.tencar.com.pl

Dystrybutor:


