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akademia szkolenia technicznego martex

TEMOT GENEVA

06-08.10.2019 r. – szkolenie
Sampa w Samsun, Turcja

Oferta MARTEX poszerzyła się o referencje nowych dostawców.
Są nimi turecki KURTSAN – który dostarcza piasty, łożyska, pierścienie
i tarcze hamulcowe oraz dwóch polskich producentów zabezpieczeń
ładunków firmy Forankra oraz EFT Group. Produktów w/w producentów
poszukujemy w wyszukiwarce wg oryginalnych numerów. Zapraszamy
do sprawdzenia dostępności i cen na www.martextruck.pl

W dniach od 17 do 18 listopada w Genevie odbyła się doroczna
konferencja udziałowców i dostawców TEMOT International,
największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej dystrybutorów części zamiennych do samochodów działających na rynku
wtórnym.

Za nami aktywna jesień w ramach Akademii Szkolenia
Technicznego MARTEX. Z zaplanowanych szkoleń z dostawcami
zrealizowano łącznie 8 – w centrali w Rybniku, w oddziałach
oraz wyjazdowych do Czech, Niemiec i Turcji.
Szkolenia zorganizowali następujący dostawcy: Continental,
Knorr-Bremse, Sampa, Jost, Febi Bilstein, ZF, AVA Cooling
oraz Fleetguard. Uczestnicy odbyli wiele interesujących spotkań,
zapoznali się z cyklami produkcyjnymi wybranych dostawców oraz mieli
okazję zwiedzać ciekawe miejsca w przypadku wyjazdów zagranicznych.
Były to ostatnie z planowanych szkoleń na 2019 rok.

16-17.10.2019 r. Szkolenie Jost w Nowej Soli

NOWOŚCI W OFERCIE MARTEX

20.11.2019 r. – szkolenie Fleetguard w Rybniku

W pierwszym dniu spotkania odbyły się 3 interesujące prelekcje: „Rozwój
biznesu CV w Afryce” prezentowana przez Marca Zandera – eksperta
rynku afrykańskiego; „Platforma nowych produktów elektrycznych do
zastosowań CV” – wygłoszona przez Dyrektora rynku aftermarket
z firmy Prestolite – Ferenca Gemesi oraz „Elektryczne układy napędowe
do pojazdów użytkowych” przedstawiona przez Gerharda Obermaiera
z firmy ZF Friedrichshafen AG. W drugim dniu obrad odbyły się spotkania
w konwencji Face to Face z przedstawicielami aktualnych i potencjalnych
dostawców TEMOT International. Firma MARTEX reprezentowana przez
dyrektora ds. zakupów Wiesława Ksela oraz kierownika ds. exportu Jacka
Skrzypca odbyła 25 interesujących spotkań z potencjalnymi kontrahentami.

MARTEX NA KONGRESIE SDCM
W WARSZAWIE
W dniach 20-21 listopada bieżącego roku w Warszawie
spotkali się zarówno przedstawiciele najważniejszych
organizacji i firm związanych z branżą motoryzacyjną jak
i branżowi eksperci. Kongres zorganizowany został po
raz XIV z inicjatywy SDCM i spotkał się z dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem uczestników. Podczas spotkania przedstawione zostały dane wyników branży za 3 kwartały oraz prognozy na
rok 2020. Firma MARTEX reprezentowana była przez dyrektora
ds. sprzedaży i marketingu.

19.10.2019 r. Szkolenie Febi Bilstein w Rzeszowie

Niech Święta Bożego Narodzenia obejmą
Was swoim magicznym nastrojem, atmosferą
radości i ciepłem chwil spędzonych w gronie
najbliższych.
Niech Nowy 2020 rok będzie dla Was
czasem dalszych sukcesów, udanych
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16.11.2019 r. Szkolenie w MARTEX Rzeszów

19.09.2019 r. Szkolenie Continental w Rybniku

26-27.09.2019 r. Szkolenie Knorr-Bremse w Libercu, Czechy

06-08.11.2019 Szkolenie ZF w Schweinfurcie, Niemcy
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inwestycji i wszelakiej pomyślności.
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MAGAZYN DĄBROWA GÓRNICZA

targi lyon

magazyn centralny
martex
Zmieniający się globalnie rynek aftermarket, zwiększenie
dostępności i szybkości reakcji na realizację zamówień
wymusza coraz większą potrzebę dopasowywania się do
realiów rynku. Aby sprostać tym wymaganiom MARTEX
prowadzi inwestycje w Magazynie Centralnym w Dąbrowie
Górniczej.
W magazynie Centralnym w Dąbrowie Górniczej zakończyliśmy budowę dwupoziomowej antresoli o łącznej
powierzchni 2.251 m2
dzięki czemu łączna
Zakończyliśmy budowę
powierzchnia magazynu
dwupoziomowej antresoli
o łącznej powierzchni
zwiększyła się do
2.251 m2.
22 000 m2. Antresola
została wybudowana
bezpośrednio nad stanowiskami pakowania. Oba poziomy
zostały połączone systemem przenośników z istniejącym
przenośnikiem dostarczającym towary na stanowiska
pakowania. Nowa antresola pomieści ok. 35 tys. referencji
produktów o najwyższej rotacji.
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Targi Solutrans w Lyonie we Francji

PONAD 600 WYSTAWCÓW
Z CAŁEGO ŚWIATA

INWESTUJEMY W MAGAZYNIE CENTRALNYM
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

TIM 1/2020

Inwestycja w wysokości prawie 0,5 mln EUR znacznie
poprawi szybkość kompletowania zamówień, a tym samym
wpłynie na zwiększenie wydajności pracy magazynu.
Dzięki budowie antresoli oraz zaangażowaniu 200
pracowników i 350 pojazdów biorących udział w dystrybucji
jesteśmy w stanie skrócić czas dostawy o 1/3.

Za nami kolejne Targi Solutrans w Lyonie we Francji.
W tym roku w dniach 19-23 listopada w jednym miejscu
spotkali się przedstawiciele i pasjonaci niemal całej branży
motoryzacyjnej. Solutrans to duże, międzynarodowe targi
transportu drogowego i miejskiego na terenie Francji jedne z największych w tej części Europy. Poza aspektami
wizerunkowymi jest to również doskonała przestrzeń
do budowania kontaktów biznesowych, pozyskiwania
partnerów handlowych oraz wymiany branżowych
doświadczeń.

Cieszymy się, że mogliśmy stanowić ważną część
wydarzenia a zarazem budować profesjonalny wizerunek
naszej firmy na arenie międzynarodowej. Dziękujemy
wszystkim odwiedzającym za miłe spotkania
i merytoryczne dyskusje.

W tym roku ponad 600 wystawców z całego świata
przedstawiło swoje oferty oraz najnowsze rozwiązania
stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem transportu drogowego i miejskiego.
To miejsce dużej możliwości wymiany doświadczeń oraz
wielkiego potencjału rozpoczęcia współpracy z nowymi
rynkami.
Zaawansowane systemy zarządzania magazynem
i niestandardowe rozwiązania logistyczne mają na
celu zapewnić spółce stały, dynamiczny rozwój oraz
sprostać wymaganiom i potrzebom kolejnych Oddziałów
otwieranych na terenie Polski w roku 2020 i kolejnych
latach.

W tym roku nasza firma po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w tym prestiżowym wydarzeniu. W trakcie 5 dni
targowych nasze stoisko odwiedziły dziesiątki aktualnych
i potencjalnych klientów, którzy zapoznali się z ofertą
MARTEX, w szczególności liniami MTX dedykowanymi na
export. Podczas licznych
spotkań zauważono
W trakcie 5 dni targowych
duże zainteresowanie ze
nasze stoisko odwiedziły
strony firm znajdujących
dziesiątki aktualnych
się poza Unią Europejską,
i potencjalnych klientów.
mowa tutaj o rynkach
afrykańskich, w szczególności takich jak: Senegal, Nigeria, Maroko czy Algieria.
Nasza obecność na targach w Lyonie przyczyniła się do
pozyskania nowych kontaktów biznesowych. Mieliśmy
okazję spotkać się i podsumować współpracę z obecnymi
klientami oraz zachęcić do współpracy nowych, potencjalnych kontrahentów.
TIM 1/2020
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z kart motoryzacji

z kart motoryzacji
Po wojnie Saurer produkował też autobusy z silnikiem bocznym lub
tylnym z czterobiegową manualną skrzynią biegów. Francuska fabryka
została sprzedana firmie Simca w 1956 r., która również kupiła Unic,
tworząc dział „Pojazdy przemysłowe”.

z kart historii
ciężarówek europejskich
Ciężarówka 3,5-tonowa Saurer z 1914 r.
Źródło: domena publiczna/Saurer

Saurer Typ A z 1916 r.
Źródło: domena publiczna/Saurer

Typ b

saurer typu b
z roku 1927

Syn Adolfa Saurera, Hipolit, w latach 1928–1929 kierował pracami konstrukcyjnymi pierwszego silnika Diesla, który był produkowany
w zakładach jego ojca. Hipolit Saurer został okrzyknięty pionierem
silników wysokoprężnych dzięki ciekawym pomysłom i opatentowaniu
przepłukiwania krzyżowego stosowanego seryjnie w produkowanych
przez siebie silnikach.
W 1934 roku poszedł on
Samochody ciężarowe serii
o krok dalej i opatentował
silnik wysokoprężny
„B” stały się przyczółkiem do
z podwójnym zawirowaniem
podpisania umów licencyjnych
mieszanki i wtryskiem
na ich produkcję przez zakłady
bezpośrednim paliwa do
OM we Włoszech oraz
cylindra.

W 1955 roku pojawiło się nowe podwozie do samochodów ciężarowych
i autobusów typu D, które stopniowo zastępowało typy C. Pojazdy typu D
zostały uzupełnione o najnowsze osiągnięcia techniczne, takie jak silnik
z turbodoładowaniem, odchylana kabina, zawieszenie pneumatyczne czy
wygłuszenie kabiny. Szczególnie wygodne były produkowane od 1962 do
1973 roku skrzynie biegów z przełączaniem wspomaganym serwomechanizmem oraz pneumatycznie włączanymi półbiegami.

Armstrong w Wielkiej Brytanii.

Źródło: domena publiczna/Saurer

Adolf Saurer S.A.
W roku 1888 Adolf Saurer zaczął konstruować pierwsze
silniki benzynowe, które miały zastosowanie jako jednostki
stacjonarne w przemyśle oraz do napędu statków. Dzięki temu
mógł on bez przeszkód czerpać zyski z firmy założonej przez
jego ojca – Franza Saurera. Położona w St. Georgen firma była
początkowo odlewnią żelaza, a po przeniesieniu do Arbon nad
jeziorem Bodeńskim połączono ją z warsztatem mechanicznym.
Z tego połączenia powstała firma oparta na dwóch stabilnych
filarach – produkcji pojazdów użytkowych oraz maszyn dla
przemysłu tekstylnego.
Pierwsze samochodowe silniki spalinowe produkowane były w zakładach
Saurera w 1903 roku na potrzeby paryskiego producenta nadwozi – firmy
Koch. Na przełomie XIX i XX w. petrole zostały zastąpione benzynami,
które miały powtarzalną charakterystykę i były już objęte normami
produkcji. To oznaczało, że silniki w zastosowaniach konsumenckich
także zaczną być przewidywalne i przestaną sprawiać tak dużo kłopotów
jak przed ujednoliceniem
paliw. Efektem tego było
wypuszczenie na rynek
Samochody Saurera zyskały
w 1903 r. pierwszej
rozgłos jako solidne
ciężarówki Saurer z cztei niezawodne pojazdy w kraju
rocylindrowym, zasilanym
i za granicą.
benzyną silnikiem,
generującym moc 27 KM.
Samochód ten miał ładowność 5 ton, a napęd był przekazywany na
koła za pośrednictwem przekładni łańcuchowej. Podobną konstrukcję
miał pierwszy wyprodukowany w zakładzie Saurera w Arbon samochód
osobowy, który ujrzał światło dzienne w 1904 roku.
W czasie I wojny światowej silniki Saurera były ciągle udoskonalane, stale
poprawiając swą jakość i niezawodność, a samochody Saurera zarówno
w kraju, jak i za granicą zyskały rozgłos jako solidne i niezawodne
pojazdy. Ważnymi szczegółami w tych wczesnych ciężarówkach były
konstrukcje opatentowanego hamulca silnikowego i rozrusznika pneumatycznego.
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Własny dział nadwozi produkował kabiny, nadbudówki i nadwozia
z drewna, stali i aluminium. Drewniane części stopniowo zanikały na
korzyść blachy i profili metalowych. Kształty samochodów typu C dobrze
odzwierciedlały postępy w obróbce metali. Już w połowie lat pięćdziesiątych Saurer zbudował pierwsze części nośne z tworzywa sztucznego jako
tylne ściany kabiny. W 1953 roku samochód turystyczny 2H był również
wyposażony w nadwozie, które zgodnie z nowoczesnymi zasadami
lekkiej konstrukcji odegrało kluczową rolę w zmniejszeniu masy podwozia
i całego pojazdu.
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Podwozia Saurer zostały zaprojektowane dla ładowności 1,5–5 ton,
silniki miały od 16 do 50 KM mocy. Dzięki dobrym opiniom zakłady
Saurera rozrosły się i miały swoje największe oddziały w Lindau
(Niemcy), Wiedniu (Austria) i Suresnes (Francja). Ponadto Saurer zawsze
był odnoszącym sukcesy uczestnikiem bardzo popularnych wówczas
konkursów i wyjazdów porównawczych.
Z biegiem lat ciężarówki Saurer były produkowane w czterech
podstawowych typach:
• typ A (od 1915),
• typ B (od 1925),
• typ C (od 1934),
• typ D (od 1955).
To właśnie typ B ugruntował międzynarodową reputację Saurera jako
producenta trwałych ciężarówek.

Typ A
Rosnąca w czasach I wojny światowej popularność samochodów
ciężarowych Sauera wynikała z zapotrzebowania armii na pojazdy
do przewozu wyposażenia i wojska. W tym czasie Saurer rozwijał
konstrukcję ciężarówek i z jego zakładów wyjeżdżały już pojazdy
z napędem wałem Kardana, ulepszonymi silnikami, lepszymi łożyskami
oraz z nowoczesnymi – jak na tamte czasy – środkami smarnymi.
Te wszystkie najnowsze osiągnięcia przemysłu motoryzacyjnego
zastosowane w ciężarówkach produkowanych po roku 1915 Saurer
oznaczył jako typ A, który był produkowany seryjnie do roku 1930
(według niektórych źródeł – aż do 1933 roku). Pojazdy z tej serii miały
budowę typu blokowego, co pozwalało na łatwe stworzenie samochodu
o ładowności 2, 3, 4 i 5 ton z silnikiem o mocy 40, 50 lub 60 KM.
W czasie trwania I wojny światowej Adolf Saurer ocenił masową
produkcję samochodów osobowych jako działania sprzeczne z celami
i możliwościami firmy i produkcja samochodów osobowych została
porzucona na rzecz budowy pojazdów użytkowych.

Wynalazek ten stanowił
podstawę późniejszego
rozwoju silnika Saurera. Ta innowacja była stosowana w silnikach
montowanych do modelu B samochodów ciężarowych produkowanych
od 1925 roku. Samochody ciężarowe serii B stały się przyczółkiem do
podpisania umów licencyjnych na ich produkcję przez zakłady OM we
Włoszech oraz Armstrong w Wielkiej Brytanii. Od 1929 r. Saurer był także
większościowym udziałowcem fabryki samochodów BERNA w Olten.

Typ c
W odpowiedzi na nowe przepisy obowiązujące od 1934 roku stworzono
lżejsze, ale nie mniej wytrzymałe samochody ciężarowe typu C.
Stosowany w nich silnik wysokoprężny już całkowicie wyparł jednostki
benzynowe. W obliczu zbliżającej się II wojny światowej, szczególnie
w zastosowaniach wojskowych, pojawiły się technicznie zaawansowane
pojazdy czterokołowe z centralną ramą rurową i osiami wahliwymi.
II wojna światowa spowodowała zerwanie związków z zagranicznymi
zakładami produkcyjnymi i oddziałami Saurera w innych krajach.
W efekcie tego Saurer był w stanie w pełni skorzystać z ożywienia gospodarczego w Szwajcarii w latach 50. i 60. XX wieku dzięki typom C.
Program silników typu C obejmował 4- lub 6-cylindrowe silniki rzędowe
oraz 8- i 12-cylindrowe silniki widlaste o mocach od 55 do 240 KM.
Już w 1937 r. przeprowadzono pierwsze próby z chłodzonymi wodą
turbosprężarkami BBC. Od 1953 do około 1970 r. w silnikach stosowane
były mechaniczne sprężarki śrubowe.

nie tylko samochody
Podczas drugiej wojny Saurer wyprodukował kilka modeli silników
Hispano-Suiza 12Y, m.in. model 12Y-31 wyprodukowany na licencji na
wyposażenie francuskiego myśliwca Morane-Saulniera M.S.406H/D3800. Silnik Saurer YS-2 o mocy 1250 KM zaprojektowany był do
montażu w samolocie myśliwskim M.S. 450/Dogflug D-3802. Ostatnia
pochodna tego silnika, produkowana w 1944 roku to model YS-3 o mocy
1450 KM montowany w samolocie prototypowym Dogflug D-3803.
W trakcie konfliktu firma Saurer produkowała również samochody
ciężarowe z kilkoma konfiguracjami osi: 4×4, 6×6 i 8×8. W latach
1941–1960 Saurer budował także własne pompy wtryskowe oraz
silniki stacjonarne o 4 do 16 cylindrach i mocy do 1600 KM, które miały
zastosowanie w generatorach oraz lokomotywach.

Przekrój silnika Saurer CT2D, w którym
zastosowano podwójne zawirowanie mieszanki,
blok z lekkich stopów oraz mokre tuleje. Skok
tłoka: 140 mm; średnica tłoka: 115 mm.

Sposób zawirowania wtryskiwanego
paliwa w silniku Saurera z wtryskiem
bezpośrednim.
Źródło: domena publiczna/Saurer

Źródło: domena publiczna/Saurer/
SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 75. Jahrgang
Nr. 24, 1957

Ciężarówka Saurer z wytwornicą gazu
drzewnego zasilającego silnik o zapłonie
iskrowym.

Silnik wysokoprężny z doładowaniem
mechanicznym za pomocą sprężarki
śrubowej.

Źródło: domena publiczna/Saurer

Źródło: domena publiczna/Saurer/
SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG 75.
Jahrgang Nr. 24, 1957

nowa era

W 1973 roku do programu produkcyjnego włączono trzyosiowe
samochody ciężarowe z kabiną umieszczoną nad silnikiem. Rodzina tych
pojazdów w 1974 roku powiększyła się o podwozie 4-osiowe. Te pojazdy
były przyczółkiem do odnowienia eksportu Saurera. I tak próbowano
odbudować potencjał firmy w Austrii, Boliwii, na Bliskim Wschodzie.
Wysiłki te doprowadziły jednak do znacznych strat ekonomicznych,
a w latach 1976 i 1980 asortyment modeli D o masie całkowitej od 16
do 28 ton został zmieniony i ponownie udoskonalony. Wprowadzenie
nowych modeli zostało przy tym odroczone.
Po przerwie w latach 1972–1976 Saurer zbudował również pełną gamę
wysokiej jakości samochodów turystycznych i autobusów, a w 1974
przygotowano model 5DF 8×4, czyli samochód ciężarowy do zastosowań
wojskowych, który w armii szwajcarskiej służył w latach 1983–1985.
Niestety duża konkurencja na rynku samochodów użytkowych
doprowadziła do tego, że mimo kooperacji z włoskim Iveco oraz planów
naprawczych Saurer był zmuszony zaprzestać produkcji.
TIM 1/2020
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nowy dostawca FORANKRA
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nowy dostawca EFT GROUP
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zF

zF

zF aftermarket: eksperci ds. naprawy
skrzyń biegów w pojazdach użytkowych
Rozwiązywanie problemów dotyczących przekładni do aut z segmencie aut użytkowych
wymaga specjalistycznej wiedzy
przyczyny problemów są zróżnicowane
Nowoczesne przekładnie są wydajne i trwałe. Mimo to
mogą w nich wystąpić problemy, a nawet uszkodzenia.
Aby uniknąć czasochłonnych i kosztownych napraw,
zwłaszcza w sektorze pojazdów użytkowych, niezbędna
jest skuteczna diagnostyka błędów i specjalistyczna wiedza. ZF Aftermarket zapewnia wysokiej jakości
naprawy zarówno skrzyń biegów ZF, jak i pojazdów
użytkowych wyposażonych w inne przekładnie.
Najlepsze wyniki osiągane są dzięki najnowocześniejszym metodom diagnozowania i naprawy przy użyciu
oryginalnych części. Szybkie, profesjonalne naprawy
przekładni gwarantują ciągłą mobilność pojazdu.
Przekładnie występują w różnych typach i wariantach.
W przypadku napraw pojazdów użytkowych (CV)
niezależne warsztaty mogą liczyć na wysoce wyspecjalizowaną wiedzę ZF Aftermarket w zakresie systemów
- niezależnie od tego, czy mają do czynienia z manualną,
automatyczną czy zautomatyzowaną skrzynią biegów.
ZF Aftermarket Service zapewnia fachową wiedzę
niezbędną do profesjonalnej naprawy niemal wszystkich
popularnych przekładni renomowanych producentów
i dopasowania do nich części zamiennych o jakości OE.
Zwykle przekładnie CV pracują przez 700 000 - 800 000
km, co odpowiada okresowi eksploatacji na poziomie 7-15
lat. Jednak błędy zmiany biegów, zużycie i zabrudzenia
mogą ograniczać ich funkcjonalność i powodować awarię
w długim okresie. Złożoność komponentów sprawia, że
konieczna jest dogłębna diagnoza i proces naprawy.

Przyczyny błędów są zróżnicowane
Bez względu na ich rodzaj, przekładnie w samochodach
użytkowych podlegają dużym obciążeniom każdego
dnia. Dlatego niewłaściwe użytkowanie, wadliwe części
peryferyjne w pojeździe lub brak konserwacji szybko
powodują uszkodzenia i kosztowne naprawy. Często
pojazd wymaga jedynie wymiany drobnych elementów,
które się zużyły, takich jak łożyska igiełkowe, pierścienie
synchronizujące, tuleje ślizgowe lub uszczelki. Ale
80% problemów wynika z synchronizacji sprzęgła lub
siłowników przekładni.
Jednym z możliwych wskaźników wadliwego sprzęgła jest
niestabilna zmiana biegów. Bieg wielokrotnie przeskakuje
10
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lub odmawia załączenia. Jeśli kierowca zdoła uruchomić
sprzęgło i nieodpowiednio włączy bieg, silnik pozostanie
w trybie jałowym. Awarie przekładni mogą być również
spowodowane zużyciem mechanicznym lub elektronicznym.
Wiele symptomów wydaje się wskazywać na uszkodzenie
przekładni, ale jest spowodowane przez komponent,
który jedynie z nią współpracuje. Przykładami są wadliwy
DMF lub problem z dopływem powietrza. Eksperci ZF
Aftermarket wyjaśniają, że ważne jest wykluczenie
tych źródeł błędów przed przeprowadzeniem naprawy
przekładni.

Krok po kroku: naprawa przekładni CV
ZF Aftermarket jasno określił swój profesjonalny i ustrukturyzowany proces naprawy przekładni: diagnozowanie
błędów, czyszczenie, analiza, demontaż i naprawa lub
wymiana części zamiennych w razie potrzeby.

Krok 2: Czyszczenie przekładni za pomocą
technologii piaskowania
Po zidentyfikowaniu przyczyn usterki skrzynia biegów jest
czyszczona. Oznacza to, że wszelkie osady i pozostałości
brudu są usuwane za pomocą technologii piaskowania.

Krok 3: Demontaż przekładni
Następnie ZF Aftermarket bada komponenty wewnątrz
przekładni. Aby to zrobić, przekładnia jest całkowicie
zdemontowana, a poszczególne części sprawdzone i, jeśli
to konieczne, zmierzone. Przekładnia hydrokinetyczna
jest opróżniana, czyszczona i naprawiana lub wymieniana
na nową.

Kroki 4 oraz 5: Naprawa i kontrola
mechatroniki
Naprawa i wymiana przekładni należą do podstawowych
kompetencji ZF Aftermarket. ZF zyskał rozległe doświadczenie w dziedzinie przekładni przez wiele dziesięcioleci
pracy nad rozwojem technologii. Dzięki temu ZF może
zaoferować swoim warsztatom naprawy dostosowane
do wymagań i aktualnej wartości konkretnego pojazdu.
Obejmuje to szereg działań począwszy od wymiany
wadliwych elementów przekładni, aż po kompletny montaż
modułu wymiany, który spełnia najnowsze standardy w
bieżącej produkcji wolumenowej. Po naprawie wszystkie
przekładnie przechodzą końcowe testy w warunkach
rzeczywistych na stanowisku badawczym ZF. Olej w au-

tomatycznych skrzyniach biegów jest podgrzewany do
75°C, aby realistycznie symulować właściwe warunki
temperatury i ciśnienia.

Kroki 6 oraz 7: Montaż i testy końcowe na
stanowisku badawczym
Po montażu przekładnia jest wypełniona świeżym
olejem. ZF opracował specjalne stanowisko testowe do
dokładnego testowania wycieków i działania automatycznych skrzyń biegów. Po tych testach oprogramowanie automatycznej skrzyni biegów jest resetowane,
aby warsztat mógł ponownie wprowadzić dane pojazdu
i zaktualizować oprogramowanie producenta po zainstalowaniu przekładni. Końcowy test po zamontowaniu
w pojeździe kończy proces naprawy.

Kompetencje systemowe ZF Aftermarket
Podstawowymi warunkami naprawy uszkodzeń
przekładni są wszechstronna wiedza specjalistyczna i wysoki poziom wiedzy diagnostycznej dla skrzyń
biegów wszystkich marek. Światowa sieć ZF Service
Partner wspiera niezależne warsztaty w kompleksowych
naprawach przekładni jako silny i zorientowany na jakość
dostawca usług.
ZF Aftermarket oferuje również części zamienne i oleje
przekładniowe w jakości OEM. Zapewnia to szybkie,
profesjonalne i niezawodne naprawy, w tym wymianę
o statusie produkcji seryjnej.

Krok 1: Diagnoza i interpretacja danych
pojazdu
Podstawą rzetelnej diagnozy jest odczyt pamięci błędów
i fachowa interpretacja wszystkich istotnych danych
pojazdu. ZF wykorzystuje jednostki diagnostyczne, które
wspierają profesjonalne, systematyczne rozwiązywanie problemów w całym pojeździe. Niezależnie od marki
pojazdu, inteligentne rozwiązania diagnostyczne, takie jak
Bosch KTS Truck, zapewniają dostęp do ogólnych danych
pojazdu i odczytują kody błędów wszystkich elementów
sterowania.
Jednostka diagnostyczna ZF Testman, opracowana
specjalnie dla produktów ZF, koncentruje się na technologii
układu napędowego. W przeciwieństwie do innych
rozwiązań diagnostycznych, system ten może być również
stosowany w już zdemontowanych przekładniach. Tester
ZF może odczytywać dane elektroniczne skrzyni biegów,
sprawdzać statystyczne i dynamiczne dane pojazdu,
wyodrębniać niefiltrowane informacje z pamięci błędów
pojazdu, uczyć komponentów ZF i odzwierciedlać oprogramowanie poszczególnych komponentów.

ZF Aftermarket opracował specjalną hamownię do testowania skrzyń biegów.

TIM 1/2020

11

BOSCH
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BOSCH
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MANN FILTER
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HELLA
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KNORR-BREMSE
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KNORR-BREMSE
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LEMFÖRDER
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CONTITECH
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WABCO
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schaeffler
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valeo
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textar
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skf
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febi
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haldex

28

aspöck-fabrilcar
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dinex

30

mahle
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meritor

32

banner
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peters

34

euroricambi
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total
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diesel technik

38

dayco
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continental

40

fleetguard
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exide

42

horpol
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gates

44

mekra
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elring

46

covind
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mobil delvac

48

waś
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lumag
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corteco
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prestolite

52

juratek
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53

stÜck polska

54

bosma
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firestone

56

emmerre
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fristom
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cos.pel

60

zap
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al-ko

62

jost
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sampa
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revline

66

hobi
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sertplas

68

cosibo
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firenza

70

hybsz
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tangde
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rolling
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otani
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sorl
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sem

truckexpert
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77

mtx akumulatorY

kontakt martex

KONTAKTy CENTRAlA

KONTAKTy ODDZIAŁy MARTEX

WWW.maRTeXTRUCk.Pl

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

Oferta na sezon zimowy MTX Battery

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

Akumulatory MTX Battery dostępne w ofercie:

Indeks Martex

MTX-120-750

[A] (EN)

Pojemność
100
[Ah]

120

Prąd zimnego rozruchu
780
[A] (EN)

MTX-100-780

100

780

MTX-120-750

120

750

MTX-140-800

140

800

MTX-170-950

170

950

MTX-180-1000

180

1000

MTX-225-1200

225

1200

MTX-140-800
MTX-170-950

MTX-180-950-B
MTX-180-1000

MTX-225-1050-B
MTX-225-1200
MTX-165-900

MTX-165-900
MTX-190-1050
MTX-45-360
MTX-190-1050
MTX-50-420

MTX-45-360

MTX-55-460
MTX-50-420
MTX-60-520
MTX-74-680
MTX-55-460
MTX-92-720

MTX-60-520

140
170
180
180
225

225
165

800
950
950
1000
1050

780 1200

12
12
12
12
12
12

460
520
680

12
12
12

60

720

460
520

12
12
12
12

55
6050
7455
92

420

12

6

6
12
12

360

12

6

1050 780
360 1050
420

45

12
12

165
190
45
190
50

12

6
12
12
12
12

MTX-74-680

74

680

12

MTX-92-720

92

720
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Napięcie

750

Napięcie
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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

CENTRAlA
RybNIK

MTX-100-780

[Ah]

DZIAŁ EXpORTu
Jacek skrzYpiec
tel. 32 423 14 17
kom. 604 922 295
j.skrzypiec@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

hub pRZEŁADuNKOWy
ŁySOMICE

Pojemność
Prąd
zimnego rozruchu
Akumulatory
MTX Battery
dostępne
w ofercie:

Indeks Martex

MAGAZyN CENTRAlNy
DĄbROWA GÓRNICZA

marek skrzYpiec
tel. 32 423 14 15
kom. 604 427 398
m.skrzypiec@martextruck.pl

MAGAZyN CENTRAlNy
Dąbrowa górnicza
Dział dostaw tel. 731 90 40 10
koordynatorzy tel. 732 60 30 50

Projekt i skład: www.upbrands.pl
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79

promocJe

PRomoCJa kWartalna

SIŁOWNIK hAMulCA 20/24
hAMulEC TARCZOWy
SAMOChODOWy
pro4800100

lAMpA jAZDy DZIENNEj DIODA
pODŁuŻNA Kpl. 2 SZT 4 lED
+MOC.+KAblE 105X33 MM

340,00 Pln

tD01-63-006

120,00 Pln

NApINACZ pASKA DAF
XF105 + pASEK
k019pk1380ahD

uRZĄDZENIE ROZRuChOWE
24V juMp STARTER

485,00 Pln

1220009000

980,00 Pln

NApINACZ pASKA DAF
XF105+pASEK
k019pk1360ahD

485,00 Pln
KluCZ pNEuMATyCZNy
1/2 660NM
mtx-ae-12a01B2

150,00 Pln

NAKlEjKA DO NApRAWy
plANDEKI CZERWONA (ROlKA
220 X 14)
hplast/czer/r14

75,00 Pln
WKŁAD OSuSZACZA
WKRĘCANy SCANIA 124
FF5117

22,00 Pln

NAKlEjKA DO NApRAWy
plANDEKI (6 ŁAT W ZESTAWIE)
hplast/Be/set

70,00 Pln
WKŁAD OSuSZACZA
WKRĘCANy uNIWERSAlNy
FF5116a

22,00 Pln

SApERKA SKŁADANA
DŁuGOŚĆ 58 CM
Ws130202

10,00 Pln
ChlApACZ NACZEpy DŁuGI
350*2400 MARTEX
mtx - 2400

70,00 Pln

ŁOpATA SKŁADANA
DŁuGOŚĆ 59 CM
Ws130203

10,00 Pln

ceny promocyjne netto, oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji

