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JESIENNY WYSYP PROMOCJI DOSTAWCÓW  
W MARTEX

AKADEMIA SZKOLENIA TECHNICZNEGO MARTEX 
NADAL W FORMIE ON-LINE 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO I OBSERWUJ NASZE SOCIAL 
MEDIA! 

5-LECIE MARTEX W TEMOT INTERNATIONAL

OD 1 WRZEŚNIA BR. ODDZIAŁ MARTEX DĄBROWA 
GÓRNICZA ZNAJDUJE SIĘ W NOWYM LOKALU

COVID -19. SYTUACJA W MARTEX

ZAWODY „WRAKE RACE” W BRUDNICY  
Z UDZIAŁEM MARTEX SIERPC

NOWI DOSTAWCY W OFERCIE MARTEX 

Poluzowanie obostrzeń związanych z lockdownem oraz potrzeba 
pobudzenia sprzedaży zaowocowały wzmożoną aktywnością 
działań promocyjnych dostawców. Aktualnie biegnące promocje 
dotyczą asortymentu dostawców: Bosch, Cojali, Continental, Febi, 
Gates, Hella, Knorr-Bremse, NRF, Schaeffler – Luk, Shell, Total, 
Textar, Varta. Zachęcamy do aktywnego udziału oraz obserwacji 
www.martextruck.pl w zakładce „Promocje” oraz na fanpage 
MARTEX na Instagramie i Facebooku.

W związku z nadal panującą pandemią koronawirusa  
i obowiązującą koniecznością zachowania dystansu społecznego 
szkolenia w MARTEX realizowane są od kilku miesięcy w formie 
online. 

Obserwując nasze profile w mediach społecznościowych jako 
pierwszy dowiesz się o nowych promocjach, szkoleniach  
i ciekawych wydarzeniach, zarówno z życia firmy, jak i naszych 
dostawców. Zapraszamy do obserowania i komentowania postów 
MARTEX na: Facebook, Instargram i YouTube. 

W bieżącym roku mija 5 lat od naszego przystąpienia do 
międzynarodowej organizacji TEMOT INTERNATIONAL.  
Od momentu przystąpienia do dzisiaj nadal jesteśmy jedyną 
polską firmą z branży dystrybucji części do samochodów 
ciężarowych. TEMOT obecnie zrzesza 89 firm z 89 krajów  
i 5 kontynentów. przynależność MARTEX do TEMOT to 
możliwości wejścia na nowe, nieobsługiwane dotychczas 
rynki oraz współpraca handlowa z pozostałymi członkami 
stowarzyszenia. Przynależność do organizacji to duży prestiż, 
ale również zobowiązanie dla MARTEX utrzymania poziomu 
dynamicznego rozwoju, rynkowej konkurencyjności w działaniu 
oraz tworzenia nowych struktur do skutecznego wspierania 
swoich partnerów handlowych. 

Sprawdzona i wygodna formuła szkoleń dostępnych dla 
każdego w dowolnym miejscu, bez konieczności dojazdu na 
salę szkoleniową cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
Przypominamy również wszystkim zainteresowanym,  
że uzyskanie autoryzacji dostawców na posiadane linie wymaga  
od nas aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w uzupełnianiu 
wiedzy. Za nami zrealizowane szkolenia z: Mahle, Total, Bosch, 
Varta, Haldex. Bieżące informacje o harmonogramie aktualnych 
szkoleń dostępne w dziale marketingu MARTEX. 

Z racji naszej aktywności na łamach publikacji wydawanej przez 
TEMOT International ukazał się wywiad z prezesem Grzegorzem 
Nosiadkiem podsumowujący naszą dotychczasową współpracę  
i osiągnięcia. Artykuł ukazał się w języku angielskim (na str. 
62-64) i dostępny jest na www.martextruck.pl

Oddział zaprasza do odwiedzin w nowym lokalu gwarantując 
łatwy dojazd z dobrze skomunikowanym, wielomiejscowym 
parkingiem, a przede wszystkim z 12 stanowiskami sprzeda-
żowymi i zasobami na 1000 m2 magazynu. Łatwy dojazd do 
Oddziału komunikują tablice kierunkowe i banery umiejsco-
wione zarówno przed wjazdem na teren obiektu, jak i na hali 
magazynowej. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.00 - 17.00, soboty od 7.00 - 13.00.  
Dane kontaktowe do Oddziału pozostają bez zmian:  
tel. + 48 32 423 14 91, ul. Rozdzieńskiego 19, 41-308 Dąbrowa 
Górnicza. MARTEX Dąbrowa Górnicza zaprasza lokalnych 
Klientów do współpracy i sprawdzenia potencjału nowego 
magazynu. 

Dziękujemy za zrozumienie wprowadzonych w naszej firmie 
ograniczeń i zaufanie jakim nas obdarzyliście w okresie 
lockdownu oraz utrudnień w kontaktach personalnych w związku 
z wprowadzonymi, rządowymi restrykcjami. Ożywiony aktualnie 
rynek i wzrost  sprzedaży napawa nas optymizmem, niemniej 
jednak nieustannie występujące ryzyko zachorowań spowodowa-
nych występowaniem wirusa COVID-19 i zapowiadana jesienna 
fala nowych zakażeń, wymusza na nas stałe monitorowanie  
i utrzymywanie procedur bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie 
pracowników, dostawców i gości przebywających zarówno  
w Centrali, jak i na Oddziałach wdrożone procedury prewencyjne 
obowiązują do odwołania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji  
w pełnym składzie osobowym i wymiarze czasowym. 
Zapraszamy do naszych Oddziałów w całej Polsce oraz do 
korzystania z platformy sprzedażowej  on-line na  
www.sklep.martextruck.pl. Szczegóły dot. lockdownu w MARTEX 
przybliża w obszernym artykule wiceprezes Zarządu Andrzej 
Parzoch na stronach 4-5 bieżącego wydania. Zapraszamy! 

23 sierpnia 2020 r w Brudnicy (woj. mazowieckie) zorganizowane 
zostały pierwsze zawody Wrake Race w kategorii samochodów 
osobowych. Nadrzędnym celem wydarzenia było doskonalenie 
techniki jazdy oraz zachowania się w trudnych sytuacjach 
drogowych mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa 
drogowego oraz rywalizacji w duchu FAIR PLAY. Wszystko z dużą 
dozą adrenaliny oraz integracją fanów motoryzacji. Po zawodach 
wręczone zostały nagrody, których MARTEX Sierpc był jednym  
z głównych sponsorów. 

Ponadto na terenie przylegającym do zawodów rozstawione 
było nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy naszą ofertę, 
a w szczególności opony Otani oraz asortyment wyposażenia 
warsztatowego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli 
Marek Krzykacz wraz z Edkiem – z telewizyjnego programu 
„Złomowisko PL”. 

Oferta firmy MARTEX została wzbogacona o asortyment kilku 
nowych dostawców, są to: AMPRO – czujniki oczyszczania Noxy; 
NOCO – amerykański dostawca ładowarek akumulatorowych 
12/24 V. oraz  REMA Germany – dostawca regenerowanych 
wkładów do filtrów dpf. Referencje dostawców można znaleźć 
w naszej firmowej wyszukiwarce na www.sklep.martextruck.pl. 
Zapraszamy do sprawdzenia oferty!
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JAK MARTEX PRZESZEDŁ LOCKDOWN  
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Sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych od wielu lat 
notowała stały wzrost. Ważną częścią sektora motoryzacyjnego 
jest rynek dystrybucji części zamiennych. W Polsce jest on ciągle 
rozproszony. Funkcjonuje 48 dystrybutorów, dając pracę 32,000 
zatrudnionym. Dystrybutorzy części zamiennych generują obrót 
na poziomie 24 mld PLN (6 mld Euro)

Rok 2020 zaczął się bardzo obiecująco.  Miesiąc marzec według 
wszelkich symulacji miał być najlepszym w historii firmy. I nagle  
z dnia na dzień wszystko posypało się jak domek z kart. 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i w efekcie lockdown  
w życiu społecznym i gospodarczym miał spowodować osłabienie 
rozprzestrzeniania się epidemii. Niestety tak się nie stało. Ciągle 
notujemy wzrost ilości zakażeń i powstawanie nowych ognisk 
koronawirusa. Skutki przedłużania  stanu zamrożenia gospodarki 
mogły się okazać katastrofalne dla gospodarki światowej. 
Dlatego większość krajów zdecydowała się w maju na stopniowe 
przywracanie normalnego funkcjonowania gospodarki. Dla wielu 
branż wprowadzone obostrzenia związane z koronawirusem 
spowodowały natychmiastowe skutki w postaci utraty źródeł 
przychodów. Wiele firm stanęło przed widmem bankructwa. 
Rządy wielu krajów uruchomiły środki na wsparcie, ale  
w większości miało ono charakter doraźny. Globalna gospodarka 
będzie potrzebować wielu lat, aby odrobić straty wskutek 
epidemii koronawirusa. Skutki zamrożenia gospodarki będą 
widoczne z opóźnieniem, a recesja w najbliższych miesiącach 
będzie nieunikniona. 

Do branż szczególnie zagrożonych należy szerokorozumiana 
motoryzacja. Bezpośrednim skutkiem lockdownu był drastyczny 
spadek popytu na nowe samochody, czego skutkiem było 
wstrzymanie lub poważne ograniczenie produkcji. 

Producenci części i komponentów na pierwszy montaż byli 
zmuszeni do znacznego zredukowania poziomu produkcji. Szansą 
dla nich stała się współpraca z rynkiem aftermarketowym.

Największą troską dla Zarządu firmy MARTEX było zdrowie  
i życie pracowników. Natychmiast wprowadziliśmy stosowne 
zasady BHP mające na celu ograniczenie ryzyka związanego 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wprowadziliśmy 
procedury zmierzające do ograniczenia bezpośrednich kontaktów 
z klientami. Umożliwiliśmy pracę w trybie home-office dla 
wszystkich pracowników, których praca mogła być wykonywana 
on-line.  

Byliśmy pełni obaw sytuacji o wypłacalność naszych klientów,  
ale na dzień dzisiejszy musimy przyznać, że dyscyplina płatnicza 
była i jest na wysokim poziomie. Podobnie sytuacja wyglądała 
w kwestii kursów walut, bowiem większość naszych transakcji 
związanych z zakupami realizujemy w EUR i USD. Duże wahania 
kursów walut negatywnie odbiły się na wynikach i spowodowały 
pogorszenie kondycji finansowej wielu importerów. To niestety 
bolączka krajów nie należących do strefy EURO. 

Z niepokojem odbieraliśmy informacje o wstrzymywaniu linii 
produkcyjnych u naszych dostawców, co rodziło obawy związane 
ze sprawną realizacją zamówień naszych klientów. Załamanie 
łańcuchów dostaw było faktem. Naszą przewagą konkurencyjną 
w tym trudnym czasie był utrzymywany od dłuższego czasu 
wysoki zapas magazynowy, szeroka oferta asortymentowa oraz 
profesjonalna obsługa klientów. Mogliśmy zapewnić klientom 
produkty innych dostawców w przypadku wstrzymania dostaw 
od któregokolwiek dostawcy.  

Na polskim rynku dystrybutorzy części utrzymują zapas 
magazynowy na poziomie rotacji ok 3-4 miesięcy. Szeroki 
asortyment i wysoka dostępność części tych samych kategorii 
od różnych dostawców pozwoliła prawie bez zakłóceń zapewnić 
sprawną obsługę naszych klientów. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie wydajny, bezpieczny i wygodny e-commerce w MARTEX, 
który jak w wielu branżach, tak i u nas zdecydowanie usprawnił 
procesy sprzedażowe i komunikację z klientami. 

W kwietniu został otwarty Oddział w Sierpcu (woj. mazowieckie) 
przy ul. Kilińskiego 34, przy drodze krajowej nr. 10. Z początkiem 
czerwca sieć sprzedaży zwiększyła się o Oddział Kępno (woj. 
wielkopolskie) przy drodze krajowej nr. 11. Od 22 czerwca 
MARTEX w Strzelcach Opolskich zmienił lokalizację na  
ul. Gogolińską 8.  Realizacja zaplanowanych inwestycji pozwala 
nam na stałe umacnianie pozycji i rozwój w sektorze truck 
na terenie Polski. Najbliższe miesiące zadecydują jednak czy 
strategia rozwoju nowych oddziałów w kolejnych latach będzie 
równie dynamiczna. 

Podsumowując przeszliśmy okres początku i rozwoju pandemii 
stosunkowo dobrze. Poświęciliśmy ten czas na poprawę 
procesów w firmie oraz na wprowadzenie szeregu procedur opty-
malizacji spływu należności. Przygotowaliśmy również procedury 
postępowania na wypadek możliwości wystąpienia znacznego 
wzrostu zachorowań na jesieni. 

Dzięki prowadzonych od lat działaniom zmierzającym do 
rozwijania sprzedaży on-line byliśmy przygotowani do przejścia 
na obsługę klientów w nowej rzeczywistości, co w połączeniu 
ze sprawną logistyką pozwoliło na realizację zamówień bez 
większych przeszkód na bieżąco. 

Reżim sanitarny w Oddziałach MARTEX.

E-commerce w MARTEX perfekcyjnie zdał egzamin podczas lockdown’u.

„To była dla nas wszystkich przedsiębiorców, zupełnie 
nowa, nigdy dotąd nie spotykana sytuacja. Podjęliśmy 
szereg niezbędnych działań zmierzających do zapewnienia 
terminowego realizowania zobowiązań i zachowania wyniku 
finansowego na jak najlepszym możliwym poziomie. Należy 
docenić postawę naszej załogi, która z pełnym zrozumieniem 
podeszła do wdrożonego programu optymalizacji kosztów 
i dała wyraz wysokiego poczucia odpowiedzialności za 
dalsze losy firmy.  Dzięki podjętym działaniom utrzymaliśmy 
wszystkie stanowiska pracy i osiągnęliśmy satysfakcjonujący 
wynik finansowy w pierwszym półroczu”  – ocenia 
wiceprezes Zarządu MARTEX, Andrzej Parzoch.

„Oceniając rynek aftermarket w Polsce, zaskakująco  
zmniejszony popyt na nowe samochody oznacza lepszą 
sytuację dla niezależnego rynku części zamiennych, 
który wpłynie też pozytywnie na niezależny rynek 
usług serwisowych.   
 
Bez wątpienia stwierdzamy, że kryzys w nieprzewi-
dywalny sposób przynosi również nowe możliwości 
i utwierdza nas w przekonaniu, że warto w trudnych 
czasach stawiać na współpracę z silnymi dostawcami 
i partnerami biznesowymi. Mając nadzieję, że rząd 
Polski, nie zdecyduje się na ponowne zastosowanie 
lockdownu, liczymy na osiągnięcie satysfakcjonują-
cego wyniku na koniec 2020 roku”  – podsumowuje 
wiceprezes Zarządu MARTEX, Andrzej Parzoch.

INWESTYCJE

Pomimo pandemii nie wstrzymaliśmy rozpoczętych procesów 
inwestycyjnych. Tym samym sieć MARTEX powiększyła się   
w pierwszym półroczu 2020 o 3 nowe oddziały. Na początku 
marca rozpoczął działalność Oddział w Częstochowie  
(woj. śląskie), w bliskim sąsiedztwie Galerii Jurajskiej, przy  
ul. Krakowskiej 45.
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W 1924 roku M.A.N. zaskoczył rynek swoją pierwszą ciężarówką  
z silnikiem wysokoprężnym, w którym zastosowano wtrysk bezpośredni. 
Była to jednostka o 4 cylindrach i mocy 40 koni mechanicznych. Zaprezen-
towana na wystawie motoryzacyjnej w Berlinie zrobiła niemała furorę, 
podobnie, jak silnik Benza z wtryskiem pośrednim. Przed prezentacją na 
wystawie samochód testowy przejechał 2500 kilometrów, aby potwierdzić 
niezawodność tego typu napędu. Był to pierwszy samochód ciężarowy 
wyposażony w silnik Diesla z wtryskiem bezpośrednim. W tym samym czasie 
rozpoczęto produkcję autobusów, które także były wyposażone w ten rodzaj 
napędu.  
 

Dziś marka MAN kojarzona jest z koncernem Volkswagen, jednak jej początki 
sięgają daleko przed czasy, kiedy w Niemczech myślano o samochodzie dla 
ludu. Pierwsze wzmianki o tym przedsiębiorstwie datuje się na rok 1758.

W roku 1926 opracowano pierwszy samochód ciężarowy z 3. osiowym 
podwoziem. Model S1H6 wszedł do produkcji w 1930 roku. Na tej samej ramie 
osadzono też nadwozie autobusu dalekobieżnego. Samochody te nawet  
w 1932 roku charakteryzowały się rekordową dla napędów z silnikiem Diesla 
mocą na poziomie 140 i 150 KM. 

W czasach produkcji modelu S1H6 pracowano także nad napędem typu 6x6 
oraz nad turbosprężarką napędzaną gazami spalinowymi.  
 

Czasy powojenne rozpoczęły się od odbudowy zniszczonych hut i fabryk. 
Pierwszym zaprojektowanym od początku i wyprodukowanym po wojnie 
samochodem ciężarowym był M.A.N. F8 zaprezentowany w 1951 roku 
podczas targów IAA. Samochody te miały oczywiście silniki Diesla, których 8 
cylindrów ułożone w kształcie litery V generowało moc 180 KM. Układ silnika 
pozwolił na skrócenie kabiny i wydłużenie przestrzeni ładunkowej.  W tym 
samym roku M.A.N. wprowadził do produkcji pierwszy turbodoładowany 
silnik do samochodu ciężarowego. 

W 1971 roku firma M.A.N. przejęła mające kłopoty finansowe zakłady Büssing 
Automobilwerke. Po wykupieniu firmy Büssing Automobilwerke wypuszczono 
na rynek samochód ciężarowy, który przejął charakterystyczną cechę 
szczególną pojazdów Büssinga - silnik podpodłogowy. Jednostka napędowa 
o 6 cylindrach, 12,3 litra pojemności skokowej z turbosprężarką dająca moc 
320 KM zamontowana była między podłużnicami ramy za przednią osią. 
Takie umieszczenie silnika miało kilka zalet. Pierwszą z nich była możliwość 
stworzenia płaskiej podłogi w kabinie, co niebanalnie wpływało na komfort 
długich podróży. Drugą zaletą była łatwość obsługi silnika. 

Ciężarówka miała 9250 kg ładowności, a dopuszczalna masa całkowita 
zestawu wynosiła 38 ton. Według danych producenta ciężarówka ta była 
wzorem pod względem ekonomii, ponieważ samochód zużywał 45,3 litra 
oleju napędowego na 100 kilometrów jadąc z prędkością średnią równą 58,6 
km/h i z pełnym obciążeniem. Jak na rok 1973 był to bardzo dobry wynik.  

Luksusowa kabina dalekobieżna oferowała zamontowane na stałe łóżka  
z lampkami do czytania i uchwytami, szafę i lodówkę. Ciężarówka mogła więc 
służyć jako komfortowa strefa relaksu i sypialnia.

 

Przejęcie Büssinga spowodowało ponadto pojawienie się w logotypie marki 
wizerunku Lwa brunszwickiego, który jest na nim do dziś. 

Rok 1971 był przełomowy z jeszcze jednego powodu. MAN zaczął w tym 
czasie prowadzić testy nad jazdą autonomiczną z wykorzystaniem technik 
analogowych. Dzięki temu stał się pionierem w pracach związanych z bezpie-
czeństwem przewozów.  

Napędzana gazami spalinowymi turbosprężarka gwarantowała przyrost 
mocy na poziomie 35%, co pozwalało 6. cylindrowemu silnikowi o pojemności 
8,72 litra osiągnąć 175 KM mocy w porównaniu do 130 KM w wersji 
wolnossącej. 

Kolejne lata upłynęły na przeprowadzce fabryki do Monachium. Z nowego 
zakładu w 1955 roku zjechała pierwsza ciężarówka. Był to model 515 L1 
widoczny na zdjęciu otwierającym.  W 1960 roku niemiecka ustawa  
o zezwoleniach na ruch drogowy została znowelizowana, a firma MAN, aby 
sprostać nowym wytycznym wprowadziła do swojej oferty nowe modele 
ciężarówek. Modele z wczesnych lat 60. XX wieku miały tak zwane krótkie 
nosy lub były wykonane w wersjach „forward control”, co oznaczało, że silnik 
był umieszczony pod kabiną z płaskim przodem. Aby silniki dobrze mieściły 
się między siedzeniami w kabinie ta musiała zostać poszerzona. Ciężarówki  
z tego okresu zyskały przydomek „Pausbacke”, co w slangu z tamtych czasów 
oznaczało człowieka z dużą głową. 

Równolegle do modelu S1H6 rozpoczęto produkcję 2. osiowego modelu 
F1H6 i jego wersji rozwojowej F2H6. Ten typoszereg samochodów 
ciężarowych o ładowności 5 ton i silnikach o mocach od 100 do 110 KM 
znalazł zastosowanie w wojsku oraz w przewozach międzymiastowych. 
Kabina w nich wyposażona była w składane siedzenia oraz podwieszany 
hamak, dzięki czemu kierowca zyskał możliwość spania w przerwach 
w trasie. W 1935 roku powstała wersja F3H6, która miała przedłużoną 
ramę i zwiększony rozstaw osi.  
 

Czasy wojenne były dla firmy M.A.N. trudne, ponieważ zakłady były 
celem bombardowań. W tym czasie wstrzymano produkcję cywilną,  
a skupiono się na samochodach ciężarowych dla wojska oraz na sprzęcie 
wojskowym. Zakłady w Norymberdze nie uniknęły jednak nalotów  
i fabryka została zrównana z ziemią podczas bombardowania.  
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Z KART HISTORII CIĘŻARÓWEK EUROPEJSKICH
MAN - BOGATA HISTORIA

Pierwsze kroki w przemyśle przedsiębiorstwo postawiło w roku 1758  
w Oberhausen w Niemczech jako huta żelaza „St. Antony”. Było to pierwsze 
przedsiębiorstwo przemysłu ciężkiego w zagłębiu Ruhry. Wraz z rozwojem 
w 1782 „St. Antony” przejmuje hutę „Gute Hoffnung” w Oberhausen, a 5 lat 
później dostarcza szyny do pierwszej w Niemczech, napędzanej konno linii 
kolejowej. W kolejnych latach firma przejmowała dalsze przedsiębiorstwa  
i otwierała swoje filie oraz poszerzała portfolio oferowanych produktów 
wśród których były maszyny przędzalnicze oraz maszyny drukarskie.  
W 1814 roku wyprodukowała pierwszą maszynę parową, a już w 1814 - 
pierwszą lokomotywę. Rok 1840 był przełomowy, ponieważ właśnie wtedy 
uruchomiono fabrykę maszyn w Augsburgu, z którą współpracował Rudolf 
Diesel. Efektem tej współpracy w latach 1893 do 1897 było skonstruowanie 
pierwszego silnika wysokoprężnego. W 1898 nastąpiła fuzja fabryki maszyn 
a Augsburgu z fabryką maszyn w Norymberdze. Po fuzji w 1908 roku ustalono 
nową nazwę dla przedsiębiorstwa. Powstała ona ze skrótu nazwy „Maschi-
nenfabrik Augsburg-Nürnberg AG”, czyli M.A.N. Mimo burzliwej historii oraz 
wcześniejszej budowy pojazdów ciężarowych dla Büssinga (1903 rok) to 
właśnie w 1908 roku światło dzienne ujrzała marka M.A.N.

Początkowo produkcja firmy skupiała się na przemyśle ciężkim, jednak w 1915 
roku zauważono potencjał w branży motoryzacyjnej i założono w niemieckim 
Lindau nad jeziorem Bodeńskim spółkę M.A.N.-Saurer zajmującą się produkcją 
samochodów ciężarowych. W roku 1916 ze względu na rozbudowę zakładów 

przeniesiono produkcję z Lindau do Norymbergi.

PIERWSZE KROKI PRZEDSIĘBIORSTWA

PIERWSZY DIESEL

NAJMOCNIEJSZA CIĘŻARÓWKA ŚWIATA

PO WOJNIE

SILNIK LEŻĄCY

M.A.N. 515 L1 - pierwszy egzemplarz samochodu ciężarowego, który opuścił linię produkcyjną nowo wybudowanej po wojnie fabryki w Monachium. Źródło: M.A.N.

Ciężarówka M.A.N.-Saurer z 1915 roku 
od razu okazała sięprzebojem, ponieważ 
wyposażona była w hamulec silnikowy. 
Nastawnik na kole kierownicy pozwalał 
tak przestawić sterowanie rozrządem, 
że podczas hamowania silnikiem ten 
pracował jak kompresor hamując pojazd. 

Źródło: M.A.N.

Pierwsza ciężarówka wyposażona  
w silnik Diesla. Jednostka napędowa miała 
4 cylindry o średnicy 105 mm i moc 40 KM 
osiąganą przy 1000 obr./min., a innowacją 
w niej był bezpośredni wtrysk paliwa. Silnik 
ważył 420 kg.

Źródło: M.A.N.

Model F1H6 do transportu dalekobieżnego 
był wyposażony w składane siedzenia oraz 
podwieszany w kabinie hamak.

Źródło: M.A.N.

M.A.N. zwany potocznie „Pausbacke” 
był wynikiem nowelizacji w 1960 roku 
niemieckich przepisów o transporcie 
ograniczających długość samochodów 
ciężarowych. Zmieszczenie silnika pod 
kabiną spowodowało jej poszerzenie. 

Żródło: C-C-Baxter, CC BY-SA 3.0 
(https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/deed.en)

M.A.N. 16U był pierwszym efektem przejęcia firmy Büssing Automobilwerke. Jego cechą 
charakterystyczną był leżący silnik podwieszony pod ramą samochodu. Dzięki temu  
w kabinie można było uzyskać więcej miejsca. 

Źródło: Broszura reklamowa samochodu M.A.N. 16.320U

Testy samochodu ciężarowego z silnikiem 
Diesla i napędem 6x6 dla Wehrmachtu. 

Źródło: M.A.N.

Przekrój cylindra w silniku Diesla  
z wtryskiem bezpośrednim montowanym  
w 1924 roku w ciężarówkach M.A.N.  
Po bokach cylindra widoczne są 
wtryskiwacze paliwa umieszczone poziomo. 

Źródło: M.A.N.

Model S1H6 to na początku lat 30. XX wieku najmocniejsza ciężarówka z silnikiem Diesla. 
Ponadto był to pierwszy trzyosiowy pojazd ciężarowy w ofercie firmy. Na tym samym zespole 
napędowym osadzono też nadwozie autobusu.

Źródło: M.A.N.

M.A.N. F8 z silnikiem V8 o mocy 180 KM. Zastosowanie silnika w układzie „V” pozwoliło na 
skrócenie kabiny bez zabierania miejsca w jej wnętrzu.

Źródło: M.A.N.
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NOWY DOSTAWCA NOCO NOWY DOSTAWCA REMA GERMANY
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NOWY DOSTAWCA AMPRO CONTITECH



12 13TIM 4/2020 TIM 4/2020

MANN FILTER HELLA
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HELLA HELLA

Reflektor świateł dodatkowych serii Jumbo jest znany 
większości kierowców ciężarówek. Nawet nie kojarząc 
nazwy na pewno potwierdzą, że popularny prostokątny 
reflektor jest często spotykany. Na przestrzeni lat Hella 
Polska sprzedała go kilkanaście tysięcy sztuk w różnych 
odmianach. Teraz nadszedł czas na zmianę pokoleń. Rok 
2020 to idealny moment na prezentację nowoczesnej 
odmiany Jumbo LED. Czym jest nowy Jumbo?  
To dodatkowy reflektor świateł drogowych  
z nowoczesnym układem optycznym oraz unikalną 
sygnaturą światła 
LED dla podkreślenia 
indywidualnego 
stylu. Łączy w sobie 
źródło światła LED 
z odbłyśnikiem co 
pozwala na idealne 
ukształtowaną 
plamę światła na 
drodze. Technologia 
EdgeLight podkreśla 
charakterystycz-
ny kontur efektownych świateł pozycyjnych. 
Jumbo to „uśmiechnięty” reflektor, nadaje ciężarówce 
ekskluzywny, ale i bardzo pozytywny w odbiorze 
wygląd. Co warto podkreślić idealnie współgra 
designem z Luminatorem LED i Rally 3003 LED, 
które miały premierę w zeszłym roku. Już niedługo 
do oferty dołączy Lightbar 470 PO i razem stworzą 
pełną rodzinę produktów. Jumbo LED wyróżnia się 
sygnałem świetlnym emitowanym bez opóźnienia dzięki 
technologii LED. Odporna na uderzenia obudowa  
z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego da nam 
gwarancję, że reflektor będzie służył długie lata. Sercem 
reflektora jest układ świetlny ale mózgiem elektronika, 

która czuwa nad emisją światła. Komponenty elektro-
niczne zakwalifikowane są zgodnie z normą segmentu 
Automotive. Jest wersją wielonapięciową dostosowaną 
do napięcia nominalnego 12V i 24V. Zapewnia energo-
oszczędność potrzebując ledwie kilka watów by dać 
mocny strumień światła:

• Pobór mocy przy napięciu 12 V: światło pozycyjne 1,3 
W i światło drogowe 8 W

• Pobór mocy przy napięciu 24 V: światło pozycyjne 2,7 
W i światło drogowe 8 W

Jumbo LED ma światło 
drogowe (razem  
z pozycyjnym) o 
wartości referencyj-
nej 25. Co to oznacza? 
Liczba referencyjna jest 
wartością, która odnosi 
się do reflektorów świateł 
drogowych. Zgodnie  
z regulaminem ECE liczba 
referencyjna nie może 
przekroczyć maksymalnej 

wartości 100 na pojazd. Do wartości tej zalicza się obie 
wartości fabrycznych świateł drogowych (lewy i prawy 
reflektor główny) oraz wartości dodatkowych zamon-
towanych reflektorów świateł drogowych. Wartość ta 
jest podana na szybie rozpraszającej homologowanego 
reflektora.

Jumbo LED ma wszelkie niezbędne homologacje typu 
ECE (ECE-R149 światła drogowego, ECE-R148 światła 
pozycyjne, ECE-R10 EMC). Ma wysoką szczelność 
spełniającą klasy szczelności IP X9K i IP 6K7.

REFLEKTOR ŚWIATEŁ 
DODATKOWYCH SERII JUMBO
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SACHS SACHS

Jeszcze trwalsze i bardziej niezawodne:  
amortyzatory marki SACHS do pojazdów użytkowych 
dostępne z plastikową osłoną przeciwpyłową

•  Redukcja masy części przyczynia się do zmniejszenia całkowitej wagi pojazdu
•  Znacząco mniejsze występowanie zjawiska korozji w porównaniu z tradycyjnymi 
amortyzatorami
•  ZF Aftermarket oferuje powlekane tworzywem sztucznym amortyzatory do 
większości pojazdów użytkowych

Dzięki amortyzatorom SACHS pojazdy użytkowe działają niezawodnie  
i ekonomicznie. Podobnie jak wszystkie części zamienne marki SACHS, są 
synonimem najwyższej jakości produkcji niemieckiej i charakteryzują się ponad-
przeciętną trwałością. Firma ZF Aftermarket wydłużyła żywotność amortyzato-
rów, dzięki ofercie amortyzatorów SACHS do pojazdów użytkowych z plastikowymi 
rurami ochronnymi, występującymi jako dodatek do oryginalnego wyposażenia.

Bezpieczeństwo transportu jest najwyższym 
priorytetem dla operatorów pojazdów 
użytkowych, zwłaszcza w przypadku 
wrażliwych na uszkodzenie ładunków. 
Amortyzatory wraz ze sprężynami tworzą 
połączenie pomiędzy zawieszeniem koła,  
a podwoziem i mają bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo. Działanie amortyzatora 
polega na redukcji drgań sprężyny 
zawieszenia, spowolnienia jej i zapewnienia 
optymalnego kontaktu z drogą. Amortyzatory 
marki SACHS do pojazdów użytkowych 
zapewniają optymalny komfort jazdy  
i skutecznie odciążają pojazd oraz kierowcę, 
oferując jednocześnie maksymalne bezpie-
czeństwo transportu.

ZF Aftermarket oferuje teraz na niezależnym 
rynku części zamiennych amortyzatory 

do pojazdów użytkowych wyposażone 
dodatkowo w plastikowe osłony. Konstrukcja 
z rurami ochronnymi z tworzyw sztucznych 
ma następujące zalety w porównaniu  
z poprzednimi generacjami z metalowymi 
osłonami ochronnymi:
•  Plastik jest znacznie bardziej odporny na 
czynniki wywołujące korozję, takie jak wilgoć  
i sól drogowa.
•  Zastosowanie tworzywa sztucznego 
zamiast metalu jako osłona części zmniejsza 
również wagę każdego amortyzatora, co 
ostatecznie przyczynia się do istotnej redukcji 
wagi pojazdu.
Montaż amortyzatorów z plastikowymi 
osłonami przeciwpyłowymi odbywa się w taki 
sam sposób, jak w przypadku dobrze znanych 
amortyzatorów z metalową osłoną. 

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe roz-
mieszczenie części do montażu amortyzatora 
(przeguby sworzniowe / łożyska amortyzato-
rów). Ponadto, przy okazji wymiany amorty-
zatorów, takie części jak: mocowania amor-
tyzatorów, elementy układu kierowniczego 
oraz części gumowo-metalowe powinny 
również zostać sprawdzone. Zaleca się lekkie 
nasmarowanie śrub mocujących połączeń 
pierścieniowych. Części gumowo-metalowe 
należy jednak zabezpieczyć przed smarem. 
To, czego należy całkowicie unikać podczas 
montażu amortyzatora z plastikową osłoną 
przeciwpyłową, to przytrzymywanie samej 

rury ochronnej, co nie jest konieczne do 
prawidłowego, profesjonalnego montażu.
Zasadniczo amortyzatory pojazdów 
użytkowych należy sprawdzać i w razie 
potrzeby wymieniać najpóźniej po 250 000 
km. Zaleca się, aby otaczające elementy 
również zostały poddane profesjonalnej 
kontroli. 
W ten sposób można szybko wykryć wszelkie 
wadliwe komponenty w pobliżu amortyza-
torów i uniknąć kosztownych przestojów 
związanych z naprawą pojazdu.

Szeroka gama amortyzatorów 
SACHS w jakości OEM  
Jeśli konieczna jest wymiana amortyzatorów, 
eksperci z ZF Aftermarket zalecają użycie 
amortyzatorów marki SACHS w jakości 
OEM. Produkty ZF Aftermarket są zawsze 
wykonane z najwyższej jakości materiałów, 
a zastosowane w nich rozwiązania 
korzystają z najnowszych osiągnięć 
inżynierii. Gama amortyzatorów oferowana 
przez ZF Aftermarket pod marką SACHS 
obejmuje amortyzatory klasyczne, a także 
amortyzatory CDC, które dostosowują 
twardość tłumienia w czasie rzeczywistym 
do danej sytuacji na drodze. Dostępne są 
również amortyzatory ze standardowymi lub 
pneumatycznymi modułami, a także CALM 
(z ang. Cabin Air Leveling Module - moduł 
wewnętrznego poziomowania powietrza) 
i amortyzatory osi do przyczep. Kolejną 
pozycją w portfolio ZF Aftermarket są 
moduły amortyzatorów pneumatycznych 
SACHS, które jako kompaktowe urządzenie 
stanowią alternatywę dla zwykłego montażu 
obok siebie amortyzatorów i resorów 
pneumatycznych.

Amortyzatory z osłoną z tworzywa 
sztucznego są lżejsze i bardziej odporne na 

czynniki korozyjne.

ZF Friedrichshafen AG 

ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla 
przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. Technologia ZF umożliwia pojazdom widzenie, myślenie 
i działanie („see. think. act”). W czterech obszarach technologicznych, takich jak sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane 
bezpieczeństwo, zautomatyzowana jazda oraz elektromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwiązania dla producentów 
pojazdów oraz dostawców usług transportowych.  
 
Firma ZF oferuje technologię elektromobilności dla różnych rodzajów pojazdów. Dzięki swoim produktom, firma przyczynia się 
do redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu. Firma ZF, która przejęła WABCO Holdings Inc. w dniu 29.05.2020, zatrudnia 
obecnie 160 tys. pracowników w około 260 lokalizacjach w 41 krajach. W 2019 r. te dwie niezależne firmy osiągnęły obroty na 
poziomie 36,5 mld EUR (ZF) oraz 3,4 mld EUR (WABCO)

Więcej informacji prasowych oraz zdjęcia można znaleźć na stronie: www.zf.com
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BOSCH BOSCH
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LEMFÖRDERZF AFTERMARKET
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HALDEX SCHAEFFLER-FAG
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KNORR-BREMSE KNORR-BREMSE
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MAHLE WABCO
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VALEO VALEO
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TEXTAR SKF
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FEBI FEBI
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DINEX MERITOR
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TOTAL TOTAL
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NRF VARTA
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CONTINENTAL PETERS



42 43TIM 4/2020 TIM 4/2020

NOXY NOXY



44 45TIM 4/2020 TIM 4/2020

PEWAG BANNER
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GATES FLEETGUARD
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JOST EURORICAMBI
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DAYCODIESEL TECHNIC
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SAMPASAMPA

Miechy zawieszenia 
Sampa
Najwyższa jakość i trwałość dzięki 
zaawansowanym materiałom oraz zintegrowanym 
procesom produkcyjnym. 

Ponad 50 lat doświadczenia w zakresie 
mieszanek gumowych i metalurgii 

w połączeniu z osiągnięciami 
światowej klasy centrum badawczo - 

rozwojowego, pozwoliło na 
opracowanie materiałów i technologii, 

które wyróżniają miechy zawieszenia 
SAMPA na rynku. 
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EXIDE HORPOL
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CORTECO CORTECO

CIĘŻKIE WARUNKI WYMAGAJĄ 
SKOMPLIKOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Place budowy, obszary uprawne, jazda poza utartymi szlakami – każda z tych sytuacji jest wymagająca dla pojazdów, które się 
w niej znajdują.

Dla ochrony delikatnych mechanizmów, takich jak koła zębate w piaście czy łożyska, zazwyczaj wykorzystywane są 
uszczelniacze promieniowe. Jednak korzystanie ze standardowych, jednowargowych uszczelniaczy przekłada się na bardzo 
krótką żywotność takiego rozwiązania. Problemu nie rozwiązuje konstrukcyjne dołożenie kolejnych uszczelniaczy, ponieważ 
prowadzi to do zwiększenia wagi i kosztów produkcji oraz utrzymania, a także zużycia paliwa.

Inżynierowie i technolodzy z Corteco i FST zaprojektowali i stworzyli proste i skuteczne rozwiązanie problemów wspomnianych 
powyżej.

USZCZELNIACZE COMBI 
 
Uszczelniacze promieniowe COMBI zostały stworzone jako 
odpowiedź na oczekiwania rynku. Połączenie różnych rodzajów 
uszczelniaczy (z pojedynczą i podwójną wargą), podkładki 
poliuretanowej, i dodatkowej ochronnej warstwy przeciwpyłowej  
w jednej obudowie dało początek temu typowi uszczelniaczy, 
świetnie spisującym się w pracy w trudnym środowisku. Składają 
się z najwyższej jakości materiałów, zapewniając wysoką 
żywotność i ochronę przed przetarciem.

KASETOWE USZCZELNIACZE WAŁU 
 
Uszczelniacze kasetowe i COMBI utrzymują środek smarny 
wewnątrz mechanizmu,  zapobiegając jednocześnie dostaniu 
się tam zanieczyszczeń z zewnątrz. Mogą służyć trzem różnym 
scenariuszom: ruchomy wał i nieruchomy korpus, nieruchomy wał  
i ruchomy korpus, oraz ruchomy wał i ruchomy korpus.

Podobnie jak w przypadku uszczelniaczy COMBI, uszczelniacze 
kasetowe składają się z kilku połączonych komponentów 
zamkniętych w jednej konstrukcji. Na uszczelniacz kasetowy składa 
się uszczelniacz promieniowy z kilkoma wargami przeciwpyłowymi, 
do lepszej ochrony przed zabrudzeniami, przylegający bezpośrednio 
do powierzchni roboczej, stworzony z myślą o konkretnej aplikacji. 
W porównaniu do zwykłych uszczelniaczy promieniowych, 
uszczelniacz kasetowy charakteryzuje się następującymi 
przewagami: eliminuje wpływ wałka na zdolność uszczelniania , 
redukuje łączną liczbę komponentów mogących ulec zniszczeniu 
lub wymagającym serwisu, a także oferuje lepszą ochronę przed 
zanieczyszczeniami.

KASETOWE USZCZELNIACZE WAŁU 
 
Uszczelniacze CASCO są uszczelniaczami silnikowymi, które 
pozwalają na oszczędność nawet 70% energii, przekładając się 
bezpośrednio na mniejsze zużycie paliwa. 

Silniki diesla odgrywają kluczową rolę w transporcie towarów 
i dóbr. Samochody ciężarowe i pojazdy dostawcze służące do 
intensywnego transportu często narażone są na niekorzystne 
działanie czynników zewnętrznych w postaci wysokich różnic 
temperatury, zanieczyszczeń atmosfery, zmieniającego się terenu, 
czy różnic wilgotności. Wszystko to przekłada się na szybsze 
zużycie komponentów silnika i naraża firmy transportowe na 
dodatkowe koszty spowodowane opóźnieniami w dostawach, 
podczas gdy pojazdy znajdują się w serwisie.

Ochrona przed zabrudzeniem została wielokrotnie zwiększona,  
w porównaniu do dotychczasowych uszczelniaczy COMBI, co 
pokazują wyniki testów przeprowadzanych w różnym środowisku.

Najlepszym przykładem uszczelniaczy wałów, umożliwiających 
osiowy ruch podczas obrotu jest uszczelniacz COMBI-SF22, będący 
naszym najbardziej innowacyjnym produktem w tej dziedzinie.

Poza solidną ochroną przed brudem, COMBI-SF22 został 
zaprojektowany tak, żeby jak najlepiej spełniać trudne zadania, 
szczególnie w przypadku występowania podwyższonych uderzeń 
po-osiowych, mimośrodowości wału czy nadmiernych prędkości 
obrotowych.

Dzięki zastosowaniu nowych generacji materiałów NBR i FKM, 
żywotność tych uszczelniaczy została wydłużona o ok. 75%  
w porównaniu do starszych generacji.

Uszczelniacze kasetowe są najbardziej zaawansowanymi 
produktami tego typu mającymi zastosowanie w piastach kół 
maszyn transportowych, budowlanych i innego ciężkiego sprzętu 
– stanowią one niedościgniony wzór w zabezpieczeniu przed 
zabrudzeniem mechanizmu po wewnętrznej stronie uszczelniacza. 
Co więcej, ponieważ uszczelniacz kasetowy pracuje tylko na 
obracającym się kołnierzu, uszkodzenia powierzchni wału zostają 
zredukowane.

Dzięki temu uszczelniacze kasetowe doskonale sprawdzają 
się również przy uszczelnianiu wałów o niższej jakości czy 
większej chropowatości powierzchni. Zastosowanie tego rodzaju 
uszczelniaczy sprawia, że nie zużywa się powierzchnia robocza 
wału, wydłużając żywotność całego układu. Uszczelniacze 
kasetowe to rozwiązania typu plug & play, będące bardzo łatwe  
w montażu i wymianie. 

Uszczelniacz kasetowy Cassette-S4 pozwala na jeszcze szersze 
zastosowanie, dzięki najwyższej możliwej ochronie przed każdym 
agresywnym środowiskiem (mokre błoto, suche błoto, słona woda, 
słodka woda, piasek). Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu 
5 wewnętrznych warg przeciwpyłowych, wzmocnionej stalowej 
obudowie, i wewnętrznemu systemowi smarnemu służącemu przez 
cały okres używania uszczelniacza.

W porównaniu do innych uszczelniaczy, Cassette-S4 wykazał 
się żywotnością większą o 430%, a także pozwalał na uzyskanie 
wysokich prędkości wałków zębatych, wynoszących nawet 6m/s, 
a mających zastosowanie w pojazdach poruszających się po i poza 
drogami (np. ciężarówki w kopalniach, wywrotki)

Uszczelniacze typu CASCO, dzięki zastosowaniu zaawansowanych 
warg wewnętrznych generują dużo niższe tarcie w porównaniu 
do standardowych uszczelniaczy obrotowych. Ta specjalnie 
rowkowana warga uszczelniająca zapewnia połączenie efektu 
pompy i siły odśrodkowej w celu zwiększenia wydajności 
uszczelnienia. Uzyskany dzięki temu efekt poduszki powietrznej 
przekłada się na bardzo niskie zużycie uszczelniacza.

Dodatkowo, uszczelniacze CASCO są dużo mniej podatne na 
negatywne efekty starzejącego się oleju i efektywna moc silnika 
nie zostaje zredukowana przez cały okres jego użytkowania. 
Drobne cząstki pojawiające się w środowisku smarnym są 
odpompowywane z dala od wewnętrznej wargi, chroniąc przed 
wyciekiem i zapychaniem uszczelniacza.

Uszczelniacze CASCO były poddane ciągłym testom zmęczeniowym 
w pojazdach ciężarowych i busach, przez okres 250.000 godzin, 
co przekłada się na ok. 1,6 miliona kilometrów przebiegu. Po 
zakończeniu testów zużycie uszczelniaczy było niezauważalne.

Krótka kalkulacja: Zakładając średni przebieg wynoszący 100.000 
km/rok dla pojazdów typu van oraz 200.000 km/rok dla pojazdów 
ciężarowych, oszczędność energii zgromadzona przez jeden rok w 
silniku wyposażonym w komplet takich uszczelniaczy (przód i tył) 
wynosi około 800kWh i 1500kWh odpowiednio. Łącznie 2300kWh 
przekłada się na oszczędność 230 litrów ropy naftowej rocznie. 
Każdy litr diesla zanieczyszcza atmosferę 2,6kg CO2. Dzięki 
zastosowaniu uszczelniaczy CASCO można obniżyć łączną emisję 
CO2 o ok. 50.000 ton rocznie. Poza korzyściami ekologicznymi, 
korzyści ekonomiczne są widoczne bezpośrednio. 

Wysokiej klasy produkty wymagają właściwej instalacji, przy 
pomocy odpowiednich narzędzi i stosowania się do technologii 
stosowanej przez producenta pojazdu. Pominięcie tego kroku może 
skutkować obniżonym poziomem jakości i żywotności.

W efekcie - oryginalne uszczelnienia są najtańsze!

JAKUB SOROKA & ALEKSANDAR TONTIC

CORTECO
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JURATEK DAKEN
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DELPHI TECHNOLOGIES PRESTONE COMMAND
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ELRING COVIND
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MOBIL DELVAC MOBIL DELVAC
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AL-KO EMMERRE
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PRESTOLITE BOSMA
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WAŚ ZAP
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FRISTOM FRISTOM
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COS.PEL HOBI
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FORANKRA COSIBO
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EFT GROUP MTX AKUMULATORY

Oferta na sezon zimowy MTX Battery

Akumulatory MTX Battery dostępne w ofercie:

www.martextruck.pl

Indeks Martex [Ah] [A] (EN)
Pojemność Prąd zimnego rozruchu Napięcie

MTX-100-780

MTX-120-750

MTX-140-800

MTX-170-950

MTX-180-1000

MTX-225-1200

100

120

140

170

180

225

780

750

800

950

1000

1200

12

12

12

12

12

12

MTX-165-900

MTX-190-1050
MTX-45-360
MTX-50-420

MTX-55-460
MTX-60-520
MTX-74-680
MTX-92-720

165

190
45
50

55
60
74
92

780 6

1050 6
360 12
420 12

460 12
520 12
680 12

720 12

Akumulatory MTX Battery dostępne w ofercie:

www.martextruck.pl

Indeks Martex [Ah] [A] (EN)
Pojemność Prąd zimnego rozruchu Napięcie

MTX-100-780

MTX-120-750

MTX-140-800

MTX-180-950-B

MTX-180-1000

MTX-225-1200

100

120

140

180

180

225

780

750

800

950

1000

1200

12

12

12

12

MTX-170-950 170 950 12

12

MTX-45-360

MTX-50-420

MTX-55-460

MTX-60-520

MTX-74-680

MTX-92-720

45

50

55

60

74

92

12

MTX-225-1050-B 225 1050 12

360 12

420 12

460 12

520 12

680 12

720 12
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FIRESTONE FIRENZA
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HYBSZ KING TONY
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SERTPLAS SORL

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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ROLLING TANGDE
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OTANI TRUCKEXPERT

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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KONTAKTY CENTRALA

Sekretariat
tel. 32 439 08 10
tel. 32 433 23 55
biuro@martextruck.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
V-CE PREZES ZARZĄDU

Andrzej PARZOCH
tel. 32 423 14 67
kom. 530 906 908
a.parzoch@martextruck.pl

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY 
I MARKETINGU

Janusz DYRKA 
tel. 32 423 14 39
kom. 668 877 315
j.dyrka@martextruck.pl

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA 
ZAKUPAMI  

Wiesław KSEL 
tel. 32 423 14 58
kom. 666 019 009
w.ksel@martextruck.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW

Marek SKRZYPIEC
tel. 32 423 14 15
kom. 604 427 398 
m.skrzypiec@martextruck.pl

DZIAŁ EXPORTU

Jacek SKRZYPIEC
tel.  32 423 14 17
kom. 604 922 295
j.skrzypiec@martextruck.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Bogusław MORGAŁA
tel. 32 423 14 21
tel. 32 433 23 53
kom. 660 730 251
b.morgala@martextruck.pl

DZIAŁ WYPOSAŻENIA
WARSZTATOWEGO

Rafał ŁÓJ
kom. 735 986 122
r.loj@martextruck.pl
 

DORADCA DS. CZĘŚCI DO SKRZYŃ 
BIEGÓW I MOSTÓW NAPĘDOWYCH

Rafał MAGIERA
kom. 735 986 150
r.magiera@martextruck.pl

REKLAMACJE

Aleksander HÜCKMANN
tel. 32 423 14 64
kom. 539 545 667
a.huckmann@martextruck.pl
  

MAGAZYN CENTRALNY

Dąbrowa Górnicza
Dział dostaw tel. 731 90 40 10 
Koordynatorzy tel. 732 60 30 50

KONTAKTY ODDZIAŁY MARTEX

KONTAKT MARTEX

WWW.MARTEXTRUCK.PL

SEM



PROMOCJE

PROMOCJA KWARTALNA

Ceny promocyjne netto, oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji

ROZRUSZNIK VOLVO 
6KW 
0001330007/Z

160,00 PLN
SEKCJE DO RUSZANIA  
2 SZT. W WORKU,  
NA PAS
ECHAIN-N    

125,00 PLN

LAMPA OBRYSOWA 
DIODOWA BIAŁA
1383LUB

16,00 PLN
SAPERKA SKŁADANA 
58 CM
WS130202

10,00 PL
LAMPA OBRYSOWA 
DIODOWA CZERWONA 
1383LUK 

16,00 PLN
ŁOPATA SKŁADANA  
59 CM   
WS130203 

10,00 PLN
LAMPA OBRYSOWA 
DIODOWA ŻÓŁTA 
1383LUS 

16,00 PLN KLUCZ PNEUMATYCZNY 
1” 2440NM MTX   
MTX-RT-5661K   

520,00 PLN
DŹWIGNIA ZAWORU 
SSĄCEGO SCANIA 
C-219  

20,00 PLN KOMPLET NARZĘDZI  
59-ELEMENTÓW  
MTX 1/4 1/2  
MTX-AE-S59    

165,00 PLNKLOCKI HAMULCOWE 
IVECO EUROCARGO   
VAL882235     

98,00 PLN LAMPA OSTRZEGAWCZA 
PŁASKA NA DACH 
12/24V   
SM867AS     

240,00 PLN

LAMPA OSTRZEGAWCZA 
PŁASKA NA DACH 
12/24V LED 
SM868S    

250,00 PLN

WKŁAD OSUSZACZA   
FF5116A     

22,00 PLN

PŁYN DO CHŁODNIC 
-37 20L PRESTONE 
COMMAND 
PAFR0028A      

88,00 PLN


