


2 3TIM 4/2022 TIM 4/2022

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dnia 9 września 2022 r. w Tęgoborzu (woj. małopolskie) odbyła się 

doroczna konferencja przewoźników drogowych organizowana 

przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego  

oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”.  

Na spotkaniu omawiane były bieżące problemy i kwestie branży transpor-

towej m.in.: omówienie sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, w szczegól-

ności usprawnienia odpraw granicznych; bieżąca i planowana realizacja 

poszczególnych projektów infrastrukturalnych w kraju, kwestie pakietu 

mobilności czy strategie kontroli i najważniejsze cele Inspekcji Transportu 

Drogowego. Utożsamiając się z problemami i branżą firma MARTEX repre-

zentowana przez pracowników centrali z Rybnika, wzięła po raz pierwszy 

udział w tym wydarzeniu. Na stoisku zewnętrznym promowana była cała 

oferta firmy, a przedstawiciele działów AdBlue, opon oraz skrzyń biegów 

odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych. Z pewnością było to 

cenne doświadczenie, zarówno dla odwiedzających  jak i dla naszej firmy.

MARTEX poszerzyło swoją ofertę o profesjonalne produkty myjące MTX 

Carwash.  Linia przeznaczona jest do różnego typu powierzchni, w szcze-

gólności mocno zabrudzonych pojazdów ciężarowych, samochodów 

osobowych jak i maszyn użytkowych. W skład produktów MTX Carwash 

wchodzą bardzo wydajne koncentraty i aktywne piany do mycia 

szczotkowego i bezdotykowego, powierzchni lakierowanych i elementów 

wykonanych z aluminium, jak również  wosk napryskiwany na mokro, który 

zabezpiecza pojazdy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Dodatkowo ofertę uzupełnia płyn do szyb ułatwiający odparowanie  

i płyn do kokpitów nadający naturalny kolor z dodatkami antystatycznymi. 

Wybranych referencji proszę szukać na naszej platformie sprzedaży online 

wpisując MTX CARWASH. 

Dzień Otwarty w MARTEX Radom już za nami. 24.09.2022r.  

zaproszeni klienci, pracownicy oraz właściciele oddziału mieli 

okazję do bezpośrednich rozmów, wymiany doświadczeń  

oraz do zapoznania się z pełną ofertą truck dostępną na oddziale. 

Frekwencja jak zwykle dopisała, nie tylko wśród zaproszonych 

gości, ale i dostawców, wśród których znaleźli się m.in.: Elerte, 

Euroricambi, Febi Bilstein, Hazet, Hella, King Tony, Monroe, Varta. 

Wszyscy goście rozkoszowali się zimnym, beczkowym piwem oraz 

pysznościami z grilla przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność. 

Klientom oraz dostawcom serdecznie dziękujemy za udział  

w Dniach Otwartych! 

Firma FUCHS jest największym na świecie niezależnym 

producentem środków smarnych. To sprawia, że środki smarne 

FUCHS wyróżniają się innowacyjnością i najwyższą jakością. 

Szeroka i kompleksowa oferta FUCHS dla branży obejmuje oleje 

silnikowe, przekładniowe i wielofunkcyjne, a także płyny eks-

ploatacyjne, środki antykorozyjne oraz specjalistyczne smary.  

Z racji uzyskania przez MARTEX statusu dystrybutora zachęcamy 

do skorzystania z bogatej oferty środków smarnych i olejów 

dostępnych na oddziałach MARTEX oraz w systemie wpisując  

w rubryce grupy towarowe „FUCHS”

Przed zbliżającym się sezonem zimowym w ofercie MARTEX 

pojawiły się nowe referencje. Są nimi opony dedykowane pod 

samochody osobowe i dostawcze, sprawdzonego dostawcy  

– firmy OTANI. Wybrane modele opon dostępne w MARTEX to: 

WK  1000, WE 1000, WM 1000. Zapraszamy do sprawdzenia 

zasobności naszych magazynów. 

Wymienniki nagrzewnic, chłodnice klimatyzacji, chłodnice oleju, 

chłodnice EGR, chłodnice wody to wybrany asortyment nowego 

dostawcy na półkach MARTEX firmy KALE z Turcji. Zapraszamy 

do sprawdzenia oferty tego producenta i stanów magazynowych 

dostępnych w MARTEX. 

Od 26.09.2022r. oddział w Katowicach funkcjonuje przy nowej lokalizacji: 

ul. Kombajnistów 90. Agencyjnym oddziałem zarządzają Maria i Karol 

Skupień, doświadczeni agenci z wieloletnią praktyką w branży truck.  

Do dyspozycji klientów jest 22 wykwalifikowanych pracowników. Dział 

sprzedaży to powierzchnia ok. 100 m2 i 9 stanowisk obsługi klienta.

Część magazynowa to 1500 m2 ulokowanych na 2 kondygnacjach  

z zasobami gwarantującymi dobrą dostępność dla klientów. Oddział 

gwarantuje klientom 3 dostawy dziennie poprzez 8 tras wyjazdowych. 

Nowa lokalizacja położona jest w pobliżu autostrady A4 z wygodnym 

rozjazdem w kierunku Chorzowa, Gliwic, Tychów i w kierunku Krakowa. 

Parking przy oddziale umożliwia, oprócz wielu miejsc dla samochodów 

osobowych i dostawczych, wjazd również dla tirów. Oddział czynny jest 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 17.00, soboty od 8.00 - 

13.00 Nowy adres to: Ul. Kombajnistów 90, 40-804 Katowice.

Telefon pozostaje bez zmian  +32 353 12 48. MARTEX Katowice zaprasza 

swoich klientów do odwiedzin w nowej lokalizacji.

KONFERENCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW 
TRANSPORTU DROGOWEGO Z UDZIAŁEM MARTEX 

NOWOŚĆ CHEMIA MYJĄCA MTX CARWASH DZIEŃ OTWARTY MARTEX RADOM NOWOŚCI W OFERCIE – FUCHS 

OPONY ZIMOWE OTANI DO SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH JUŻ DOSTĘPNE 
W MARTEX! 

KALE -  NOWY DOSTAWCA!

ODDZIAŁ MARTEX KATOWICE – ZMIANA 
LOKALIZACJI 

OTANI OPONY ZIMOWE DO SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

WE1000 WM1000WK1000
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MARTEX 30-LECIE RELACJAAUTOMECHANIKA FRANKFURT 2022

W targach Automechanika we Frankfurcie wzięło udział 2800 wystawców 

z 70 krajów i wszystkich kontynentów. I chociaż frekwencja tej edycji nie 

była rekordowa, to i tym razem, zarówno wystawcy jak i odwiedzający, 

nie powinni mieć powodów do narzekań, bowiem we Frankfurcie pojawiali 

się konkretni ludzie z branży mający jasno określone cele i oczekiwania 

wobec spotkań. Takie ogólne wnioski można również wyciągnąć z licznych 

spotkań na stoisku MARTEX, które w trakcie 5 dni targowych odwiedziło 

setki aktualnych i potencjalnych klientów oraz wielu dostawców. 

Dominowały oczywiście zagadnienia handlowe, kwestie związane  

z dostępnością linii towarowych poszczególnych dostawców, dynamicznie 

zmieniające się globalne trudności logistyczne, możliwości eksportowe  

w poszczególnych częściach świata, czy bardziej przyziemne jak niedawno 

świętowany jubileusz 30-lecia MARTEX. W takiej konwencji zostało 

też zaprojektowane stoisko targowe na którym prezentowane były 

liczne akcenty jubileuszu – grafiki, zdjęcia czy filmy video – zachęcające  

do dyskusji i miłych wspomnień. 

Integralną częścią obchodów była impreza targowa, podczas której zapre-

zentowało się 100 dostawców. Prawie 2000 gości miało możliwość bez-

pośredniego spotkania z przedstawicielami kluczowych dla rynku moto-

ryzacyjnego producentów części zamiennych oraz narzędzi i wyposażenia 

warsztatowego. Część targowa obfitowała w liczne atrakcje, wśród 

których znalazły się m.in. szkolenia, konkursy, testy wiedzy, loterie  

z atrakcyjnymi nagrodami. Wystawcy wyposażenia warsztatowego  

i urządzeń diagnostycznych umożliwili ich fizyczne testowanie. Producenci 

i dostawcy części zamiennych, olejów i chemii warsztatowej zaprezento-

wali nowości ze swoich ofert. Kulminacyjnym punktem było uroczyste 

wręczenie nagród zwycięzcom w Promocjach Specjalnych zorganizo-

wanych przez dostawców, których łączna pula przekroczyła wartość  

200 tysięcy złotych.

Stoisko MARTEX tym razem znajdowało się w hali 4.2. dedykowanej 

pod części zamienne i akcesoria, na której dominowali dostawcy z Turcji. 

Podczas rozmów na stoisku Martex prym wiodły spotkania z poten-

cjalnymi, europejskimi klientami. Nie brakowało również odwiedzają-

cych z odległych zakątków świata takich jak: Korea, Japonia, Brazylia  

czy Australia. Widok wielu gości oczekujących przy recepcji na możliwość 

spotkania z przedstawicielami firmy świadczy o silnej pozycji i zaufaniu 

wśród klientów, z drugiej strony potwierdza, że udział w tego typu 

wydarzeniach to po prostu bardzo dobrze zainwestowane pieniądze 

w promocję. Nie ma wątpliwości, że Automechanika to wiodące targi  

w branży. To tutaj odbywają się strategiczne dyskusje na najwyższym 

szczeblu oraz prezentowane są globalne nowości i rozwiązania dla rynku. 

To bardzo ważne również z punktu widzenia naszej firmy, ponieważ rynek 

wtórny zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek. 

Cieszy nas fakt z możliwości uczestnictwa w tak ważnym dla firmy 

wydarzeniu, pozwalającemu budować jednocześnie konkurencyjny i pro-

fesjonalny wizerunek Polski na wspólnej międzynarodowej arenie. 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za miłe spotkania i merytoryczne 

dyskusje.

Oficjalną część obchodów 30-lecia rozpoczęła prezentacja filmu 

pokazującego historię firmy MARTEX, po którym wystąpił z okoliczno-

ściowym przemówieniem Prezes Zarządu Grzegorz Nosiadek. Gospodarz 

uroczystości podziękował klientom, pracownikom i dostawcom za lata 

owocnej współpracy. Grono najbliższych współpracowników zostało 

uhonorowane okolicznościowymi statuetkami. Część oficjalną ceremonii 

zakończyło złożenie życzeń przez przedstawicieli załogi i odśpiewanie 

gromkiego 100-lat. Artystyczną część rozpoczął występ tanecznego 

zespołu Diamonds, po którym na scenie pojawił się, znany z Teatru 

Śląskiego, artysta Maciej Lipina z zespołem, którzy porwali gości  

do tańca i wspólnej zabawy w rytm przebojów zespołu DŻEM. 

Zwieńczeniem imprezy był koncert gwiazdy wieczoru - zespołu KOMBII, 

który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników!

Dziękujemy wszystkim dostawcom i przybyłym gościom za udział  

w obchodach jubileuszu 30-lecia naszej firmy!

Automechanika to największe na świecie targi branży automotive, które wróciły po raz pierwszy od 2018 roku do 
standardowej konwencji tradycyjnych spotkań sprzed pandemii. W tym roku w dniach 13-17 września w jednym miejscu 
spotkali się przedstawiciele i pasjonaci niemal całej branży motoryzacyjnej. Automechanika we Frankfurcie to solidna 
marka i kluczowa impreza branży oblegana zarówno przez wystawców jak i odwiedzających. Nie mogło w niej zabraknąć 
firmy MARTEX!

W DNIU 25 CZERWCA 2022 ROKU NA TERENIE 
LOTNISKA RYBNICKIEGO AEROKLUBU ODBYŁY SIĘ 
UROCZYSTE OBCHODY 30-LECIA FIRMY MARTEX

MARTEX NA TARGACH WE FRANKFURCIE - RELACJA Z WYDARZENIA UROCZYSTE OBCHODY 30-LECIA FIRMY MARTEX
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MTX CHEMIA MARTEX SAMOCHODY DOSTAWCZE
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ZF ZF
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EURORICAMBI EURORICAMBI
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MAHLE CONTITECH
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BOSCH BOSCH
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SAMPASAMPA
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HELLASHELL
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SCHAEFFLER MANN FILTER
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FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN
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TEXTAR HALDEX
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GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®
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GATESPROVIA
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TOTAL ENERGIES TOTAL ENERGIES

JAK ZWIĘKSZYĆ ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA  
W SAMOCHODZIE CIĘŻAROWYM?

Silniki w samochodach ciężarowych to 
współcześnie bardzo zaawansowane konstrukcje. 
Pojazdy tego typu pracują zazwyczaj w trudnych 
warunkach, przez co ich silniki narażone są na 
wiele obciążeń mechanicznych i cieplnych. Z tego 
względu niezwykle ważne jest stosowanie olejów, 
które właściwie zabezpieczą taki silnik nie tylko 
pod względem właściwości smarnych, ale także 
chłodzenia. W większości ciężarówek trwałość 
silnika obliczona jest na ponad milion kilometrów, 
jednak tankowanie niesprawdzonego paliwa, 
nieterminowa wymiana oleju i nieodpowiedzialny 
styl jazdy mogą ten rezultat znacznie skrócić.

Silnik samochodu ciężarowego musi być tak skonstruowa-
ny, aby jego eksploatacja i obsługa była jak najtańsza,  
a przeglądy techniczne rzadkie. Wynika to z założenia, że 
tego typu pojazd musi jak najwięcej jeździć i zarabiać. Z tego 
powodu trwałość takiego silnika jest znacznie większa niż jego 
odpowiednika we współczesnych samochodach osobowych, 
gdzie poważne awarie zdarzają się już po przejechaniu 
blisko 150 000 km. Te różnice widać przede wszystkim  
w budowie i zastosowanych materiałach. Przykładowo, napęd 
rozrządu w pojazdach ciężarowych składa się zazwyczaj z kół 
zębatych a nie z paska czy łańcucha. Z powodu ogromnych 
sił powstających podczas pracy dużych silników ich wały 
korbowe są kute. Wszystkie elementy silnika w ciężarówce, 
takie jak tłoki, tuleje, korbowody czy sam blok wykonuje się  
z bardziej wytrzymałych materiałów. Głowice silników często 
są dzielone, szczególnie w silnikach wielocylindrowych,  
o dużych średnicach cylindrów. Tak jest oczywiście w przypadku 
silników diesla, które nadal (pomimo rozwoju ciężarówek  
o napędzie elektrycznym) są dominującym rodzajem jednostek 
w samochodach ciężarowych. Powodem tego jest ich większy 
zasięg oraz nieporównywalnie krótszy czas, jaki kierowca musi 
spędzić na uzupełnieniu paliwa. 

Nawet najlepiej przemyślany silnik nie przejedzie jednak 
założonej ilości kilometrów, jeśli pracować będzie z wykorzysta-
niem wątpliwej jakości płynów. Z punktu widzenia żywotności 
silnika, najwięcej błędów popełnić można w przypadku 
paliwa oraz oleju silnikowego. W kwestii paliwa mówimy  
o popularnie nazywanym „chrzczonym” paliwie, które odznacza 
się zbyt wysoką zawartością ciężkich lub lekkich frakcji, za-
siarczeniem czy rozwodnieniem. Aby uniknąć zatankowania 
takiego paliwa, a tym samym narażenia jednostki napędowej na 
uszkodzenie, należy wybierać jedynie renomowane stacje paliw, 
co jest znacznie łatwiejsze w przypadku sieci. Dużą rolę pełnią 
tzw. paliwa uszlachetnianie, zawierające w sobie specjalne 
dodatki przeciwzużyciowe oraz czyszczące. Uszlachetnione 
paliwo diesla posiada pakiety dodatków, które oczyszczają silnik 

z nagromadzonych osadów, zapobiegają powstawaniu nowych 
oraz pomagają zachować układ paliwowy w dobrej kondycji.

„Na przykładzie paliw nowej generacji Excellium Diesel poprawa 
w ilości zanieczyszczeń kształtuje się w okolicach nawet 93% 
w porównaniu do „zwykłego” oleju napędowego. Czysty silnik 
zużywa dzięki temu mniej paliwa, bo proces jego rozpylania 
w komorze spalania jest dokładniejszy. W przypadku układów 
Common Rail, gdzie wtrysk paliwa realizowany jest w wielu fazach, 
jest to szczególnie ważne. Dokładniejsze spalanie przyczynia 
się również do mniejszego zanieczyszczenia środowiska oraz 
spełnienia najnowszych norm czystości spalin. Działanie uszla-
chetniaczy powoduje oczyszczenie z nagromadzonych osadów 
układu dolotowego, wtryskiwaczy oraz układu tłokowo-cylin-
drowego, co przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika  
i zmniejszenia kosztów jego eksploatacji” – tłumaczy Robert 
Sadowski, Lubricants Department Manager Poland & Baltic 
States w TotalEnergies.

Drugą najważniejszą cieczą, która ma największy wpływ na 
żywotność silnika w samochodzie ciężarowym będzie olej. 
W najnowszych ciężarówkach zalecane są oleje syntetyczne 
lub półsyntetyczne. Oprócz zaleceń producentów interwał 
wymiany oleju zależy od dwóch aspektów – stylu jazdy 
kierowcy oraz warunków eksploatacji. Jeśli ktoś jeździ 
tylko po mieście, pokonując niewielkie odległości, podczas 
których silnik nie ma możliwości odpowiedniego rozgrzania 
się, to są to trudne warunki pracy dla każdego oleju.  
W takim przypadku bezwzględnie powinniśmy wymienić 
go wcześniej. Analogicznie, jeśli ktoś jeździ przeważnie 
po trasach, bez nadmiernego obciążania samochodu  
i w sytuacji, gdzie silnik ma szansę na rozgrzanie - możemy tę 
decyzję nieco odłożyć w czasie. 

Nie da się jednak ukryć, że oleje w pojazdach ciężarowych 
zazwyczaj nie mają łatwego życia a pojazdy te pokonują 
dalekie dystanse. Konieczność smarowania i chłodzenia 
silnika, który „ciągnie” np. 30-tonowy zestaw ciągnika 
i naczepy sprawia, że w kwestii jakości nie możemy 
bazować na półśrodkach. Z drugiej strony mamy koszty 
serwisowania floty, gdzie na dystansie kilkuset tysięcy 
kilometrów można poczynić znaczne oszczędności. Jedną  
z wiodących linii olejów silnikowych na rynku, która 
równoważny te potrzeby, są oleje marki Rubia Tir  
z technologią Pro-Efficient. Oleje te zostały zatwierdzone 
przez blisko 200 producentów pojazdów ciężarowych. 
Badania z wykorzystaniem oleju Rubia Tir 9200 FE 5W-30 
wykazały do 81% mniejsze zużycie mechaniczne silnika  
w porównaniu z limitami branżowymi ACEA E4.* 
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KNORR-BREMSE KNORR-BREMSE

NOWY ZESTAW NARZĘDZI DO NAPRAWY
SPRĘŻAREK ZE SPRZĘGŁEM

NOWA WALIZKA Z ZESTAWEM NARZĘDZI
DO HAMULCÓW TARCZOWYCH KNORR-BREMSE

Knorr-Bremse TruckServices dostarcza właścicielom pojazdów, warsztatom i dystrybutorom wysokiej jakości 
produkty i rozwiązania serwisowe dla pojazdów użytkowych w różnym wieku. W celu zapewnienia nie tylko 
bardziej bezpiecznej i szybszej, ale również bardziej ekonomicznej naprawy Knorr-Bremse oferuje teraz specjalny 
zestaw narzędzi do naprawy sprężarek ze sprzęgłem.

Walizka narzędziowa Knorr-Bremse do hamulców pneumatycznych zawiera wszystkie specjalne narzędzia 
wymagane do profesjonalnego serwisowania i konserwacji pneumatycznych hamulców tarczowych Knorr-Bremse 
typu SB6 / SN6 i B7 / SN7 / SK7 / SM / SL7 / ST7, co powoduje, że posiadanie tej walizki narzędziowej stanowi 
niezbędną pomoc dla serwisów.

Bezpieczny i optymalny serwis sprzęgła

Wszystkie niezbędne narzędzia w jednej 
walizce gwarantują szybszy i bardziej 
efektywny serwis

Narzędzia serwisowe, ułatwiają codzienną 
pracę warsztatu

Możliwość serwisowania wszystkich rodzajów 
sprężarek ze sprzęgłem Knorr-Bremse

Opracowane we współpracy z wiodącymi firmami 
specjalizującymi się w produkcji narzędzi na 
zamówienie

Łatwiejsza, bezpieczniejsza, szybsza i tańsza 
obsługa i konserwacja hamulców

Solidna konstrukcja umożliwiająca wykonywanie 
codziennych prac warsztatowych

Doskonale zorganizowane (ułożone) i łatwe do 
transportu

Szczegółowe instrukcje serwisowe są dostępne 
online

>

>

>
>

>
>

>

>

>

Zestaw narzędzi do naprawy sprężarek ze sprzęgłem 
K052066K50 został opracowany we współpracy z jedną 
z wiodących firm produkujących narzędzia serwisowe: 
Gedore Automotive. Nasz partner kooperacyjny jest 
specjalistą od narzędzi o globalnej obecności w ponad 
70 krajach, posiadającym bogate doświadczenie  
w dziedzinie oprzyrządowania warsztatowego.

Narzędzia serwisowe Knorr-Bremse ułatwiają pracę przy 
poniższych czynnościach:

- Demontaż sprzęgła

- Wymiana tłoka

- Montaż sprzęgła

- Montaż wałka wyjściowego

Dostarczony w walizce zestaw narzędzi serwisowych 
Knorr-Bremse K158880K50 pozwala profesjonalnie 
obsługiwać pneumatyczne hamulce tarczowe 19,5”  
i 22,5” do samochodów ciężarowych, autobusów  
i przyczep, zaciski hamulcowe i zaciski regenerowane 
EconX, w zakresie następujących czynności/obszarów 
serwisowych:

- Zespoły popychaczy i mieszki osłonowe

- Wymiana uszczelek wewnętrznych

- Montaż popychaczy wraz z mieszkami osłonowymi

- Wymiana prowadnic zacisków

- Wymiana zacisku 

W skrócie - zalety zestawu narzędzi do naprawy 
sprężarek ze sprzęgłem

W skrócie - zalety zestawu narzędzi do naprawy 
hamulców tarczowych

Dowiedz się więcej na:
truckservices.knorr-bremse.com

Dowiedz się więcej na:
truckservices.knorr-bremse.com
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NISSENS ASPÖCK
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CONTINENTAL BANNER
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VALEOVALEO
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NRF NRF
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ELRING  MERITOR
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DINEX PHILLIPS EUROPE
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ZAP COVIND
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EXIDE BUDWEG
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MOBIL DELVACMOBIL DELVAC
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VARTAVARTA
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PETERS FRISTOM
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COS.PEL WAŚ
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DAYCO HORPOL
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COSIBO AMPRO
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JURID MONROE
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AVA COOLING AVA COOLING

Układ recyrkulacji spalin powoduje, że ściśle określona 
ilość spalin z układu wydechowego trafia z powrotem 
do komór spalania. Dzięki temu zabiegowi uzyskuje się 
obniżenie temperatury spalania, co skutkuje obniżeniem 
emisji NOx. Zbyt wysoka ilość spalin powracających do 
komory spalania przez układ EGR spowoduje jednak 
zwiększenie emisji węglowodorów (HC). Z tego powodu 
konieczna jest ścisła kontrola tego procesu. Elementy 
układu EGR pracują w niekorzystnych warunkach, przez 
co są narażone na uszkodzenia. Chłodnice spalin mają 
za zadanie obniżyć temperaturę spalin, co skutecznie 
wpływa na redukcję temperatury w komorze spalania. 
Należy pamiętać jednak, że chłodnica spalin wystawiona 
jest z jednej strony na wysokie temperatury i agresywne 
środowisko spalin, a z drugiej strony na płyn chłodniczy 
i drgania silnika. Te czynniki powodują, że chłodnica 
spalin w układzie EGR jest szczególnie narażona na 
uszkodzenie. Podobnie jest z zaworem EGR, który 
dozuje ilość spalin trafiającą do układu recyrkulacji. 
Zawór sterowany jest przez sterownik silnika (ECU) i przy 
pomocy silnika krokowego otwiera lub zamyka zawór 
grzybkowy. Z racji tego, że przez zawór przepływają 
znaczne ilości spalin jest on narażony na osadzanie się 
nagarów oraz na obciążenia termiczne. Nagar powstaje 
w wyniku spalania niskiej jakości paliwa lub gdy silnik 
zużywa znaczne ilości oleju, który nieszczelnościami 
dostaje się do układu dolotowego i jest spalany. Elementy 
ruchome mogą się również zacierać w wyniku działania 
wysokich temperatur związanych np. z niewłaściwym 
składem mieszanki dostarczanej do komór spalania, 
uszkodzeniem lub utrata wydajności chłodnic spalin 
systemu EGR. Niesprawność któregoś z elementów 
układu EGR powoduje zwiększenie emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery. Ale to nie wszystko — otwarcie 
i blokada zaworu EGR może unieruchomić silnik, unie-
możliwiając dalszą jazdę. Podobnie jest z nieszczelnością 
chłodnicy spalin. 

Firma AVA oferuje właśnie szeroki asortyment 
zestawów naprawczych systemów recyrkulacji spalin 
do silników najpopularniejszych pojazdów marki MAN 
i SCANIA, w tym też do autobusów tych marek. 

Oferta zawiera elementy i podzespoły, które bez 
szkody dla silnika i procesu spalania można naprawiać. 
Szczególnie interesujące są zestawy naprawcze chłodnic 
spalin systemów EGR. Zestaw taki zawiera nowy 
rdzeń chłodnicy oraz wszelkie potrzebne uszczelnienia  
i elementy mocujące. Zamiast zestawu naprawczego 
chłodnicy spalin można wybrać chłodnicę regenerowaną. 

Kolejnym ułatwieniem napraw systemów EGR jest 
oferta regenerowanych zespołów chłodzenia spalin  
z dołączonym nowym lub regenerowanym zaworem 
EGR. Chłodnica spalin w czasie profesjonalnej regeneracji 
otrzymuje nowy rdzeń, a zespół zaworu doprowadzany 
jest do pełnej sprawności poprzez naprawę elementów 
np. korpusu zaworu lub wymianę części uszkodzonych 
np. ruchomy element zaworu. Wykorzystanie części do 
napraw systemów EGR z oferty AVA pozwala na znaczne 
obniżenie kosztów usuwania awarii, przyspiesza ten 
proces, a także, co obecnie ma duże znaczenie, wpływa 
na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, wykorzystuje 
się części już gotowe, nie trzeba wydatkować energii na 
produkcję i transport nowych.

CZĘŚCI AVA DO SYSTEMÓW RECYRKULACJI SPALIN EGR.
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EMMERRE BOSMA
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HAZETPRESTOLITE

Z historią sięgającą 1911 roku, Prestolite Electric przekształciło się  
w wiodącego światowego producenta i dostawcę oryginalnego 
wyposażenia alternatorów, rozruszników i pomocniczego sprzętu 
elektrycznego dla rynków transportowych, przemysłowych, rolniczych, 
morskich i wojskowych. Zakłady produkcyjne znajdują się w USA, Indiach, 
Wielkiej Brytanii i Chinach, gdzie w 2020 roku Prestolite otworzył zupełnie 
nowe, zaawansowane technologicznie zakłady w Weifang, zwiększając 
swoje moce produkcyjne.  
 
Z ponad 3000 pracowników na całym świecie i wielkością produkcji ponad 
2 milionów sztuk rocznie, jej całkowita wartość przekracza 400 milionów 
USD.  
 
W Wielkiej Brytanii i Europie Prestolite jest partnerem i dostawcą do 
ponad 40 producentów OE. Nazwy takie jak Scania, Cummins, MAN, Claas, 
Caterpillar, MTU, Alexander-Dennis, VDL & Volvo to tylko niektórzy  
z klientów firmy i świadczą o jakości marki.  
 
Prestolite prowadzi szybko rozwijającą się działalność w europejskim 
sektorze oryginalnego wyposażenia pojazdów użytkowych i oferuje 
kompleksową gamę produktów na rynku wtórnym obejmującą około 95% 
parku samochodowego, w tym zamienniki wyrobów Mitsubishi, Bosch,  
Remy itp. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i nie ma konieczności 
zwrotu „rdzeni”.  
 
Centralny magazyn w Greenford w Londynie obsługuje rynek brytyjski 
i europejski a inne centra dystrybucyjne Prestolite w USA, Kanadzie, 
Ameryce Południowej, Hongkongu, Indiach, Rosji i Chinach umożliwiają 
firmie dotarcie do większości obszarów w odpowiednim czasie.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE 

Prestolite zdobył kontrakty z Scania Bus and Truck w Europie i Ameryce 
Południowej.  
 
Gama alternatorów AVI150HP jest dostarczana jako oryginalne 
wyposażenie do Bamford Bus (ex Wrightbus), ADL, Kässbohrer, Liebherr, 
Autosan, Temsa, aby wymienić tylko kilka z nich. 
 
Całkowity park alternatorów AVI150HP na całym świecie przekracza 
obecnie 100 000 sztuk.

ROZWÓJ PRODUKTÓW NA RYNKU WTÓRNYM

Patrząc w najbliższą przyszłość, Prestolite nadal wprowadza na rynek 
nowe, ekonomiczne referencje do zastosowań na rynku wtórnym. 
Najważniejsze z nich to:

• Alternatory serii AVI148 (24V/150A) zastępujące alternatory Bosch 150A 
(seria 0124 655 xxx)

• Alternatory serii AVI150HP (24V/190A) do samochodów ciężarowych 
Scania serii R i Scania Bus, zastępujące oryginalne wyposażenie Prestolite.

• Alternatory serii A28Pxxx (24V/100A) do samochodów ciężarowych 
Mercedes-Benz (MP4) Actros.  

 
Nowe referencje rozruszników i alternatorów dla 
aplikacji rolniczych, chłodniczych i popularnych 
do samochodów ciężarowych z normą Euro 
6 zostaną również wprowadzone w drugim 
kwartale 2021 roku.

PRODUKTY „NEW ENERGY”

W 2020 r. Shanghai E-Drive, który podobnie jak Prestolite jest częścią 
grupy EVBG która produkuje czysto elektryczne systemy pojazdów, 
systemy hybrydowe i hybrydowe typu plug-in, przeniósł swoje 
centrum produkcji pojazdów użytkowych do nowej fabryki Prestolite 
w Weifang. Firma zakończyła swój pierwszy europejski kontrakt na 
system autobusów elektrycznych na oryginalne wyposażenie dla firmy 
Irizar a ostatnio dostarczyła do Renault ponad 4000 sztuk e-drive do 
samochodów SUV-a marki Dacia  
 
Patrząc w przyszłość, jej długoterminowa przyszłość dobrze wróży 
firmie, ponieważ Prestolite znajduje się w czołówce technologii pojazdów 
elektrycznych w Chinach z działalnością prowadzoną od ponad 10 lat  
i roczną produkcją ponad 500 000 napędów EV, kontrolerów, hybryd typu 
plug-in oraz jednostki wodorowych ogniw paliwowych. Technologia ta jest 
obecnie wdrażana w pozostałych oddziałach firmy na całym świecie,  
a kolejne ekscytujące projekty są w przygotowaniu.
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KALIŃSKI JOST

www.jost-part-finder.com

Part Finder

„ Prosty i praktyczny, typowy JOST! “

Łatwe znajdowanie oryginalnych 
części zamiennych do osi  
dzięki nowej wyszukiwarce  
JOST Part Finder.

32166_ANZ_JOST_Part-Finder_210x148,5_180820.indd   1 20.08.18   15:37

Proszę zobaczyć, jak łatwo jest odnaleźć właściwą część z Part Finderem:

1. Proszę odszukać na osi tabliczkę znamionową, a na niej  
numer seryjny osi JOST lub Mercedes-Benz:

2. Proszę wpisać w Part Finderze numer seryjny w zakładce „wyszukiwanie po numerze seryjnym” i  kliknąć „zacznij szukanie”:

3. Wyświetli się lista komponentów podanej osi:
4. Jeżeli chcemy wyszukiwać po oryginalnym numerze części  Mercedesa, 
powinniśmy użyć „wyszukiwania po numerze referencyjnym”:

Produkty dostępne w punktach sprzedaży www.martextruck.pl
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Q8 OILS SNR



74 75TIM 4/2022 TIM 4/2022

ELERTE ELERTE
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HYBSZ HOBI
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SERTPLAS TRUCKEXPERT
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SEM FIRENZA
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ROLLING SORL
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OTANI TANGDE
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KONTAKT MARTEX - DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO KONTAKT MARTEX

MAGAZYN CENTRALNY  
DĄBROWA GÓRNICZA

HUB PRZEŁADUNKOWY 
ŁYSOMICE

KONTAKT DO ODDZIAŁÓW 
WWW.MARTEXTRUCK.PL

CENTRALA 
RYBNIK

CENTRALA
Sekretariat
tel. 32 439 08 10, 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

DORADCA DS. SPRZEDAŻY OPON
Sebastian TKOCZ
kom. 882 430 568
s.tkocz@martextruck.pl

DORADCA DS. OLEJÓW I CHEMII WARSZTATOWEJ
Grzegorz STAROŃ
kom. 538 508 310
g.staron@martextruck.pl

DORADCA DS. PNEUMATYKI HAMULCOWEJ
Tomasz NIEDOBA
kom. 668 854 087
t.niedoba@martextruck.pl

DORADCA DS. CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW  
DOSTAWCZYCH
Zdzisław ZEMAN
tel. 32 423 14 53, kom. 787 097 415
z.zeman@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

0301 02

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO MARTEX

DIAGNOSTYKA

ELEKTRONARZĘDZIA

GEOMETRIA

KLIMATYZACJA

NARZĘDZIA RĘCZNE  
I SPECJALISTYCZNE 

OBSŁUGA  
AKUMULATORÓW

OBSŁUGA  
OGUMIENIA

PNEUMATYKA

PODNOŚNIKI

OLEJOWO-SMARNE

MYJKI I ODKURZACZE

SPAWALNICTWO

SYSTEMY WTRYSKU

URZĄDZENIA  
POMOCNICZEWWW.WARSZTAT.MARTEXTRUCK.PL

Rafał ŁÓJ 

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

Łukasz POPANDA 

kom. 735 988 773
l.popanda@martextruck.pl

Rafał DUŚ 

kom. 602 569 523
r.dus@martextruck.pl



PROMOCJA KWARTALNA

LAMPA WARSZTATOWA 
DIODOWA SMD 3,2W
 
LENA360046

110,00 PLN

AKUMULATOR 12V 180AH 
MTX PREMIUM SHD 

MTX-180-SHD

586,00 PLN

AKUMULATOR 12V 180AH 
MTX PREMIUM EFB 

MTX-180-EFB

654,00 PLN

SKROBAK Z CIEPŁĄ RACZKĄ  
Z TWORZYWA 

WS130129-1

3,89 PLN

WKŁAD GRZEJACY 
LUSTRA+OBUDOWA 200*155  

ZL-02-040

12,80 PLN

CHŁODNICA POWIETRZA 
IVECO DAILY 03.12-  F1A/F1C 
600X188X64 INTERCOOLER 

NRF30342

455,00 PLN

ODMRAŻACZ DO SZYB 500ML 
ATOMIZER PLAK
 
ATA026017

5,55 PLN

KLUCZ PNEUMATYCZNY 1/2” 
660NM 

MTX-AE-12A01B2

196,00 PLN

HELLA VALUEFIT,SLIM BEACON, 
24W, Z PRZEWODEM 300MM, 
WYS:50MM, ALUMINIOWA PO 

2XD357980-001

110,00 PLN

ZAMEK SCHOWKA MAN 
F90/2000  ZAMEK ATRAPY MAN 
TGA, TGX, TGS  

TD06-57-194

22,90 PLN

NAGRZEWNICA 
SAMOCHODOWA 24V 150W 

ACH01B

38,90 PLN

Ceny promocyjne netto, oferta ważna do wyczerpania zapasów referencji

LAMPA OSTRZEGAWCZA SOS360  
NA MAGNES NA BATERIE 9V 
6LR61,9-LED, IP54, V16/DGTS, KLOSZ 
PRZEZROCZYSTY, FUNKCJA OS 

2XW359001-001

71,90 PLN


