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AKTUALNOŚCI CENTRUM LOGISTYCZNE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

CENTRUM LOGISTYCZNE MARTEX
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Firma Martex rozszerzając zakres obsługi swoich klientów, 
w celu usprawnienia procesów dostaw części do oddziałów 
i   klientów, w 2015 otworzyła w Dąbrowie Górniczej przy 
ul. Rozdzieńskiego  swoje Centrum Logistyczne.

Magazyn ten to 15 tysięcy m2 powodów do dumy Zarządu 
Martex, który w tej inwestycji widzi największe szanse i gwa-
rancje możliwości dynamicznego rozwoju firmy.

Centrum Logistycznym  zarządza firma Martex Logistics 
sprawnie kierowana przez Prezesa  Artura Mrozika i Dyrektora 
ds. Logistyki Zbigniewa Kryka.  Załoga liczy 150 pracowników 
obsługujących na trzy zmiany,  w dużym stopniu zautomaty-
zowane procesy przyjmowania, przygotowywania i wydawania 
towarów zgodnie ze standardami posiadanego przez Martex 
certyfikatu ISO 9001:2008.  

W 2015 roku, dzięki dotacji unijnej uruchomiona została  no-
woczesna, automatyczna linia przenośnikowa, która pozwoliła 
na zwiększenie wydajności pracy magazynu. Dzięki urucho-
mieniu tego systemu przenośnikowego, automatyzacji kon-
solidacji zamówień oraz zoptymalizowaniu organizacji pracy 
Centrum Logistyczne osiąga zdolność wydawania blisko 200 
tysięcy linii towarowych miesięcznie. W ciągu roku to ok. 
2,5 mln linii i prawie 12 mln części.

Akademia Szkolenia Technicznego Martex 28.11 gościła 
w  oddziale w Krośnie. Było to pierwsze  spotkanie organi-
zowane dla klientów tego oddziału, stąd też tak duża fre-
kwencja na spotkaniu i duże zainteresowanie. Grupa blisko 
pięćdziesięcioosobowa miała okazję po wstępnych prezenta-
cjach firmowych i wyposażenia warsztatowego Martex wysłu-
chać ciekawych, technicznych prezentacji dostawców z  Sachs, 
Continental – opony oraz akumulatorów Banner. Po oficjal-
nych prezentacjach długo jeszcze trwała dyskusja i wymiana 
rynkowych doświadczeń transportowców i warsztatowców, bo 
oni dominowali w tej grupie, a integracja w miłej, przyjaznej 
atmosferze trwała do późnych godzin. Następne takie spo-
tkanie planowane jest przy okazji zmiany lokalizacji oddziału 
w Krośnie.

Od 01.12 oddział Martex Kielce otworzył swoje podwoje w no-
wej lokalizacji. Co prawda dotyczy ona tej samej ulicy, ale jest 
to obiekt o dwa razy większej powierzchni i lepszych możli-
wościach dojazdu i wyjazdu.  W nowej lokalizacji w Kielcach 
przy ul. Batalionów Chłopskich 71 oddział pracuje od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w soboty 
od 8.00 do 14.00. Załoga oddziału Kielce zaprasza lokalnych 
klientów do odwiedzin nowej lokalizacji  i sprawdzenia zasob-
ności jego magazynu. Szczegółowe dane oddziału zawarte 
są kontaktach na stronie www.martextruck.pl.

Oferta Działu Wyposażenia 
Warsztatowego Martex posze-
rzyła się o całą gamę narzędzi 
pneumatycznych coraz bardziej dominujących w profesjonal-
nych serwisach obsługi pojazdów ciężarowych. Oferta produ-
centa ROTAKE w brendzie MTX zawiera:  szlifierki pneumatycz-
ne, młotki pneumatyczne, wiertarki pneumatyczne, nitownice, 
klucze pneumatyczne oraz wszelkie zestawy nasadek i koń-
cówek do nich. Narzędzia w  ofercie Martex  poprzez stro-
nę  www.martextruck.pl  znajdziemy po  indexach  MTX-RT... 
Zapraszamy do sprawdzenia ich jakości w praktyce.

Z nowym rokiem pojawią się  już 
nowe katalogi na 2018/2019, 
na cały asortyment tego dostawcy. 
Komplet zawiera cztery katalogi 
asortymentowe uwzględniające 
wiele nowych referencji z oferty 
TangDe. Martex jest wyłącznym 
dystrybutorem TangDe na Polskę 
gwarantującym klientom dobrą 
dostępność  i korzystne  ceny 
na te produkty.  Zapraszamy 
do naszej wyszukiwarki 
internetowej na firmowej stronie 
www.martextruck.pl

Akademia Szkolenia Technicznego Martex 
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Krośnie

Oddział Martex Kielce - zmiana 
lokalizacji

Nowa linia w asortymencie MTX 
– narzędzia pneumatyczne

Nowe katalogi TangDe 2018/2019 
już dostępne

AKTUALNOŚCI

Artur Mrozik 
Prezes Martex Logistics

Zbigniew Kryk 
Dyrektor ds. Logistyki 
w społce Martex Logistics
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TEMOT MANN FILTER

SPOTKANIE COMMERCIAL VEHICLE 
COUNCIL TEMOT INTERNATIONAL
W ATENACH

W dniach 17 – 18 października 2017 
w Atenach odbyła się jesienna konfe-
rencja członków Commercial Vehicles 
Council TEMOT INTERNATIONAL. 

Było to piąte  w historii TEMOT-u spotka-
nie przedstawicieli branży samochodów 
ciężarowych. W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele udziałowców TEMOT-u 
z 26 krajów.

Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczyli do-
stawcy części zamiennych, akcesoriów, na-
rzędzi i chemii dla motoryzacji. W spotkaniu 
wzięło udział 36 światowych dostawców.

Odbyły się bezpośrednie rozmowy 
członków TEMOT i dostawców prowa-
dzone w  konwencji „face to face” (F2F). 
Efektem tych rozmów będzie posze-
rzenie naszej oferty o nowe produk-
ty, o których już wkrótce poinformujemy. 

Podczas sesji plenarnej poruszano  tematy 

związane z przyszłością branży i wyzwania-
mi jakie stoją przed rynkiem aftermarketo-
wym w związku rozwiązaniami z zakresu 
telematyki wdrażanymi przez producentów 
samochodów.

Piąte spotkanie przedstawicieli branży samochodów ciężaro-
wych odbyło się w Atenach w październiku.

Jesienna konferencja członków Commercial Vehicles Council 
TEMOT INTERNATIONAL w Atenach.
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TEXTAR CONTITECH
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• Warsztaty zachęca się do działań 
profilaktycznych podczas przeglądu 
okresowego pojazdu przed zimą.

• Poszukiwanie ewentualnych 
uszkodzeń może zapobiec 
konieczności przeprowadzania 
prac naprawczych osi i układu 
kierowniczego.

• Nowa możliwość zwiększenia 
lojalności klienta.

Profilaktyka jako istotny
element przeglądu okresowego
pojazdu przed zimą. Sygnalizowanie potencjalnych problemów podczas rutynowe-

go przeglądu może uchronić klientów przed niespodziewany-
mi przestojami w późniejszym czasie.

ZF Aftermarket zaleca warsztatom  
samochodowym, szykującym się na pra-
cowity czas przeglądów okresowych 
pojazdów przed zimą, promowanie dzia-
łań profilaktycznych wśród klientów. 
Sygnalizowanie potencjalnych proble-
mów podczas rutynowej kontroli może 
uchronić klientów przed późniejszy-
mi niedogodnościami, spowodowany-
mi nieoczekiwanym przestojem, oraz 
ochronić pojazd i kierowcę przed za-
grożeniami w trudnych warunkach jazdy. 
 
Podczas serwisowania elementów za-
wieszenia lub osi pojazdu użytkowe-
go, ważna jest identyfikacja wczesnych 
oznak nadmiernych luzów, które wska-
zują na   użycie elementów zawieszenia 
czy układukierowniczego. Należy zwracać 
szczególną uwagę na komponenty takie 
jak przeguby kulowe, końcówki drążków 
kierowniczych czy elementy gumowo
-metalowe w zawieszeniu. Jeśli widoczne 
są  tutaj nadmierne luzy lub uszkodzenia, 
zawsze lepiej zająć się nimi od razu niż zi-
gnorować je i spowodować, że klient bę-

dzie musiał wrócić lub odwiedzić warsztat 
konkurenta, aby dokonać naprawy w póź-
niejszym terminie. 
Gdy zużycie tych elementów wyda-
je się   względnie niewielkie, może po-
jawić się myśl, aby przesunąć naprawę 
na później. To  jednak może się okazać ry-
zykowne dla  pojazdu użytkowego, który 
ma być eksploatowany w surowych, zimo-
wych warunkach przez kilka miesięcy.

Systemy zawieszenia są zaprojektowane 
po  to, aby absorbować uderzenia i za-
pewniać płynną jazdę. Nagłe wstrząsy na 
nierównościach mogą  przyspieszać istnie-
jącezużycie zużycie przegubów kulowych, 
wahaczy, drążków kierowniczych czy amor-
tyzatorów, co może powodować poważne 
uszkodzenia.

WSŁUCHUJ SIĘ W NIETYPOWE 
ODGŁOSY
Nieprawidłowe działanie i nietypowe od-
głosy wydobywające się podczas  eks-
ploatacji pojazdu użytkowego są często 
największymi oznakami uszkodzeń ele-

mentów podwozia, ale też takimi, któ-
re rzadko zostają zidentyfikowane przez 
kierowców. Ważne jest, aby zapytać 
klienta, czy zauważył, że pojazd wydaje 
nietypowe odgłosy lub czy nie znosi go na 
jedną stronę podczas jazdy. Są to oznaki 
potencjalnego problemu i, jeśli nie zosta-
nie on  usunięty, może znacząco wpłynąć 
nadrogę hamowania, kierowanie pojazdem 
skuteczność działania układów przeciwblo-
kujących.

Innym, nietypowym dźwiękiem, o który na-
leży zapytać klienta, jest stukot dochodzą-
cy z podwozia. Pojawia się on, gdy brud 
lub słona woda z po roztopionym śniegu 
z  wardej powierzchni dróg dostaną się do 
elementów podwozia i układu kierownicze-
go. Jeśli gniazda łożyskowania przegubów 
kulowych zostały uszkodzone, to kierowa-
nie oraz kontrola nad pojazdem stanie się 
utrudniona. W zależności od tego, jak da-
leko posunięte są uszkodzenia, może dojść 
do wyrwania przegubu kulistego z panew-
ki łożyskującej w gnieździe lub wyrwania 
go z tulei gwintowanej. Edukowanie klien-
tów, aby uważali na wczesne oznaki zmian 
spowodowanych zużyciem przegubów 
kulowych, może pomóc zapobiec ryzy-

ku drogich napraw w późniejszym czasie. 
W  przypadku właścicieli pojazdów użyt-
kowych drogie prace naprawcze skutkują 
przestojami i utratą przychodu.

ZF AFTERMARKET: CZĘŚCI ZAMIENNE 
W JAKOŚCI OE
Omawiana profilaktyka przynosi korzy-
ści klientom i wzmacnia relacje pomiędzy 
warsztatem pojazdów użytkowych a klien-
tami. Co więcej, fachowcy, którzy wybierają 
części zamienne od wiodących dostawców 
części motoryzacyjnych, mogą zapewnić 
klientom jeszcze większy spokój. ZF After-
market przyczynia się do utrzymania bez-
pieczeństwa ruchu drogowego za  ośred-
nictwem szerokiej oferty wysokiej jakości 
produktów OE: hamulce od  TRW, amor-
tyzatory od Sachs oraz podwozie i  ukła-
dy kierowania od Lemförder doskonale 
zaopatrują warsztaty tak, aby zaspokoić 
wszelkie potrzeby w zakresie serwisu i na-
praw. 

Aby poznać ofertę ZF w zakresie czę-
ści zamiennych wysokiej jakości, należy 
odwiedzić stronę: www.aftermarket.zf.com

Przegub kulowy na drążkach kierowniczych przenosi siłę 
do lementów łączących. Jeśli przeguby kulowe zostały uszko-
dzone, kierowanie pojazdem stanie się utrudnione.

ZF ZF
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WABCO DINEX
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KNORR BREMSE KNORR BREMSE
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VALEO VALEO
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SCHAEFFLER - LUK

SCANIA: ROZWIĄZANIA SKF 
W CIĘŻARÓWCE ROKU

W czasie targów IAA w Hanowerze tytuł Truck of the Year 2017 przypadł 
Scanii serii S. Wiele rozwiązań zastosowanych w tym modelu ciężarówki po-
chodzi od firmy SKF.

To efekt trwającej od ponad 10 lat współpracy inżynierów obu firm przy pro-
jektowaniu tych pojazdów. Dzięki temu rozwiązania dostarczane przez SKF 
tworzone były od początku z myślą o konkretnych zastosowaniach. Główny 
nacisk położony był na lepsze właściwości jezdne pojazdu, a tym samym po-
prawę komfortu pracy kierowcy, jak i spełnienie coraz bardziej wyśrubowa-
nych norm emisji spalin Euro.

Współpraca zaprocentowała przy tworzeniu pojazdu ciężarowego nowej ge-
neracji, jakim jest seria S. Firma SKF zaprojektowała do niego m.in. łożyska 
skrzyni biegów, podpór wału czy silnika oraz uszczelnienia. Udoskonalono 
również konstrukcje piast w poszczególnych kołach, a zastosowanie nowych 
rozwiązań pozwoliło na zmniejszenie tarcia aż o 30 proc.

Scania i SKF mają za sobą wieloletnią współpracę, w której zawsze na pierw-
szym planie było spełnienie oczekiwań kierowców. Efektem tego jest po-
jazd ciężarowy nowej generacji, w którym można zagwarantować komfortowe 
i  ezpieczne miejsce pracy. Zyskują także przedsiębiorcy, którzy otrzymają 
niezawodny i oszczędny ciągnik siodłowy.

SKF
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HALDEX MAHLE
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FEBI FEBI
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MERITOR MERITOR

Układ hamulcowy jest jednym z najważniej-

szych elementów współczesnego pojazdu. Jego 

sprawność może decydować czy bezpiecz-

nie dojedziemy do celu podróży. We  współ-

czesnych pojazdach zarówno osobowych 

i   oraz częściej ciężarowych spotykamy ukła-

dy hamulcowe tarczowe. W jego części wy-

konawczej pracują trzy główne elementy: 

zacisk, tarcza i tarczowa okładzina hamulco-

wa zwana potocznie klockiem hamulcowym. 

 

Ten ostatni element z racji że jest najbardziej de-

likatny w konstrukcji najczęściej jest postrzegany 

za kluczowy w układzie. Czy tak jest naprawdę? 

Trochę TAK a trochę NIE! Do prawidłowej pracy 

układu potrzebna jest poprawna praca wszyst-

kich jego elementów. Niewłaściwie naprawiony 

zacisk lub uszkodzona tarcza są częstymi przy-

czynami uszkodzenia klocka hamulcowego. Sam 

klocek oczywiście również może mieć wpływ 

na  ziałanie całości.

Jeśli chcemy rozważać temat poprawnego dzia-

łania układu hamulcowego należy się zastanowić 

na jakie parametry powinniśmy zwracać uwagę. 

Użytkownicy wskazują wiele parametrów, np. brak 

pyłu na felgach lub brak pisków. Inni podają prze-

bieg uzyskiwany w trakcie eksploatacji. Niewiele 

osób jednak zwraca uwagę na to, co faktycznie 

jest ważne, mianowicie długość drogi hamowania 

oraz częstotliwość użycia układu hamulcowego 

bez utraty skuteczności. Hamulec zasadniczy nie 

służy do pracy ciągłej, można go używać w  cy-

klach (hamowanie – studzenie). Właściwy dobór 

wszystkich elementów wykonawczych układu ha-

mulcowego jest kluczowy do bezpiecznej i po-

prawnej pracy.

Warto przyjrzeć się jak to robią projektanci 

na pierwszy montaż. Od kilku lat nastąpił trend, 

w  którym układ hamulcowy projektowany i wy-

konywany na pierwszy montaż w ciężarówce na-

czepie i autobusie różnią się. Różnica najczęściej 

polega na innym wykonaniu… klocków hamulco-

wych! W swoich założeniach projektowych zacisk 

hamulcowy i tarcza są takie same lub bardzo po-

dobne, natomiast klocek hamulcowy jest inny. Co 

ciekawe nie mówimy tutaj o innym kształcie kloc-

ka, ten może być identyczny (stąd te same ozna-

czenia systemu numeracji WVA), różnice są   ma-

teriale ciernym, płytce metalowej oraz technologii 

produkcji. Np. klocki dedykowane do  autobusu 

miejskiego i naczepy mają inne parametry, o ile 

ich kształt jest identyczny i teoretycznie można 

je   amienić (obydwa muszą spełniać minimal-

ne normy bezpieczeństwa z normy R90), ale  ch 

trwałość i poprawność eksploatacji będzie inna. 

Przy zakupie warto się zastanowić do jakiego 

pojazdu je będziemy montować i w jakie warun-

kach będą one eksploatowane. Poprawi to bez-

pieczeństwo oraz wydłuży czas użytkowania. 

Przykładem niech będą klocki hamulcowe Meri-

tor. Meritor jest wiodącym producentem układów 

hamulcowych na świecie. Dostarcza ja do takich 

firm jak Volvo, Renault Iveco, Scania, Mercedes, 

Paccar, Freightliner, Navistar.

LINIA PRODUKTOWA

MDP5000SK

MAX Pads

MDP5000SK

MATERIAŁ CIERNY

M560 
M565
M570

M550

M550

Trailer 
Truck
Bus

Bus

HD/LD Truck

ZASTOSOWANIEZASTOSOWANIE -
UKŁADY HAMULCOWE

Meritor

Meritor, Knorr, Wabco

Meritor, Knorr, Wabco

OPIS

OE Equivalent Pads

Premium Pads

OE Equivalent Pads

Meritor posiada 3 główne linie hamulcowe. Składające
się na nie klocki hamulcowe, choć podobne wizualnie,
różnią się między sobą parametrami.

MDP5000

MDP3000

MAX

Ta linia klocków posiada materiał cierny o jakości OE, zapro-

jektowany z myślą o każdym zastosowaniu hamulców pierwszo-

montażowych. Klocki są przeznaczone zarówno do pojazdów 

ciężarowych jak i naczep oraz autobusów.

Klocki hamulcowe Premium (MAX) posiadają materiał cier-

ny M550, spełniający wysokie wymagania. Jest to materiał 

do hamulców tarczowych o wysokiej bezwładności, prze-

znaczony do zastosowań w autobusach miejskich oraz po-

jazdach eksploatowanych w bardzo trudnych warunkach 

(np. w terenach górskich). Nadaje się do zastosowań w po-

jazdach z tarczami dwuczęściowymi. (tarcza płaska).

Jest to popularna linia aftermarketowa, zawierająca klocki 

do szerokiego stosowania. Klocki hamulcowe produkowane 

są z nowego materiału ciernego M520 zgodnie z najwyższymi 

standardami w nowoczesnym zakładzie Meritor posiadającym 

certyfikat TS-16949. Klocki hamulcowe z serii MDP3000 pasują 

do większości typów samochodów ciężarowych oraz naczep i 

są dostarczane wraz z zestawami montażowymi (tam, gdzie to 

konieczne).
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DIESEL TECHNIKHORPOL
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TRW

Bezpieczeństwo – bez kompromisów.
TRW Proequip reprezentuje wagę ciężką w zakresie bezpieczeństwa, 
będąc zgodną ze standardami OE marką części do samochodów cięża-
rowych. Mocne, niezawodne i wytrzymałe części układu hamulcowego, 
układu kierowniczego i zawieszenia, a także amortyzatory tworzą 
wyjątkową ofertę “corner module” TRW. Zostały one zaprojektowa-
ne tak, aby sprostać najtrudniejszym warunkom jazdy. Produkcja od-
bywa się w wyznaczonych zakładach produkcyjnych samochodów 
ciężarowych, z precyzyjnym zachowaniem standardów jakości OE. 
Części są testowane w warunkach ekstremalnych, a każdy pojedynczy 
element został zaprojektowany z wykorzystaniem ponad 100-letniego 
doświadczenia TRW. TRW Proequip stanowi doskonały wybór dla 
profesjonalistów w całej Europie.

trwaftermarket.com/trwproequip

THE HEAVYWEIGHT IN SAFETY

ZF Aftermarket ogłasza nową odsłonę wielokrotnie nagradzanej kampanii TRW „Prawdziwe Oryginały”. Tym razem firma koncentruje się 
na podkreśleniu jakości i wytrzymałości części układów hamulcowych, kierowniczych i zawieszenia do pojazdów użytkowych z serii TRW 
Proequip. Zgodnie z koncepcją kampanii „Prawdziwe Oryginały”, jej twarzą został Erik Larsson – zawodowy kierowca ze Szwecji zajmujący 
się spedycją w rejonie koła podbiegunowego. Kampania multimedialna obejmuje krótki film oraz objaśnia, jak dzięki bogatemu zapleczu 
technologicznemu Grupy ZF części marki TRW do pojazdów użytkowych są w stanie sprostać wyczerpującym testom w najcięższych 
warunkach.

Czerpiąc ze stuletniego doświadczenia
„Prowadzenie pojazdu ciężarowego i jego skuteczne wyhamowanie stanowią wyjątkowe wyzwanie inżynieryjne. Najwyższej klasy eksperci już od 
ponad 100 lat pracują nad rozwojem oferty części skierowanych do pojazdów ciężarowych” – wyjaśnia Richard Adgey, Szef działu Inżynierii Produkcji. 

„Każda część TRW przeznaczona do samochodów ciężarowych sprawdzana jest w ekstremalnych warunkach: w laboratorium, na torze oraz na 
drogach. Daje to pewność, że części te są niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach. Nasi klienci wymagają od nas produktów najwyższej 
jakości, które sprostają najcięższym wyzwaniom”.

Stworzone przez Prawdziwych Oryginałów dla innych Prawdziwych Oryginałów
Zgodnie z zamysłem kampanii, również w najnowszej jej odsłonie wystąpił „Prawdziwy Oryginał”. Tym razem gwiazdą został Erik Larrson, który 
dostarcza towary mieszkańcom i firmom w Szwecji w rejonie koła podbiegunowego. 

Dynamiczna historia opowiada jak lokalni mieszkańcy polegają na Eriku, nie tylko w kwestii dostarczania artykułów pierwszej potrzeby. Dzięki jego 
pracy mogą liczyć na produkty i materiały potrzebne do codziennego funkcjonowania w ekstremalnym klimacie. Z kolei Erik polega na częściach TRW 
do pojazdów ciężarowych, dzięki którym może dotrzeć do swoich klientów. Historia Erika pokazuje jego pełne zaufanie do marki, która zapewnia 
jakość i wytrzymałość pozwalające mu przemierzać najtrudniejsze szlaki, w najtrudniejszych warunkach klimatycznych – wszystko po to, aby nie 
zawieść lokalnej społeczności na północy Szwecji.

Wyjątkowy asortyment
Dostarczając wszelkiego typu systemy bezpieczeństwa do pojazdów każdej klasy, koncern ZF zdobył bogate doświadczenie w zakresie znajomości 
materiałów oraz procesów ich produkcji, dzięki czemu produkowane części do pojazdów użytkowych odznaczają się znakomitymi parametrami pracy, 
bezpieczeństwa oraz trwałości. 

Klocki hamulcowe TRW do pojazdów użytkowychsą produkowane z najwyższej jakości materiałów ciernych, gwarantujących idealną mieszankę 
i wręcz podręcznikowe parametry. Aby spełnić wytyczne specyfikacji oryginalnego asortymentu (OE), oferta tarcz hamulcowych do pneumatycznego 
systemu hamulcowego obejmuje produkty z homologacją ECER90. Wśród części układu kierowniczego znalazła się natomiast wielokrotnie 
nagradzana innowacyjna końcówka drążka kierowniczego XCAP. Dzięki niewielkim rozmiarom jest mocniejsza i bardziej wytrzymała od poprzedniej 
wersji, a dodatkowa osłona przeciwpyłowa zapewniajej lepszą ochronę. Zmniejszony moment obrotowy zapewnia też lepszy komfort kierowania. 

Numer jeden w niezależnych testach
W testach branżowych części TRW do układów kierowniczych i zawieszenia HCV otrzymały najwyższą oceną za trwałość, jakość i parametry – 
na przykład od Fraunhofer Institut  w ramach testów trwałości i niezawodności układu, LBF, Darmstadt. Podkreśla to, jak ważne jest stosowanie 
w pojazdach ciężarowych części ospecyfikacji wyposażenia oryginalnego (OE), w celu skrócenia przestojów związanych z koniecznością 
przeprowadzenia napraw w pojeździe. 

Kampania na medal
Koncepcja połączenia postaci „Prawdziwych Oryginałów” z rolą, jaką pełnią w firmie i pokazanie jak w szerszej perspektywie wpływają na siebie 
cieszy się niesamowitą popularnością. Tylko w 2016 roku kampania znalazła się w finale kilku najważniejszych konkursów branżowych, od kategorii 
najlepszej koncepcji marki po konkursy dla twórców reklam w motoryzacji i marketingu. 

„Popularność tej kampanii jest bezpośrednio związana z tym, że pozwala ona ludziom odnieść się do pasji, jaką wkładają w swoją pracę. Mogą oni 
dostrzec, w jaki sposób zaangażowanie jednostki wpływa na efekt końcowy” – komentuje Bahar Freedman, Dyrektor działu Globalnej Strategii 
Marketingowej. 

Materiały kampanii są skierowane do wszystkich poziomów globalnego łańcucha dostaw: dystrybutorów, warsztatów i użytkowników końcowych. 
Kampania jest prowadzona w następujących krajach: Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. 

Wielokrotnie nagradzana kampania podkreśla 
jakość i wytrzymałość oryginalnych części TRW 
do pojazdów ciężarowych

Oferta obejmuje elementy układu hamulcowego, 
kierowniczego oraz zawieszenia

Produkty wyróżniane w niezależnych testach 
wytrzymałości, efektywności pracy oraz 
bezpieczeństwa w ekstremalnych warunkach

Kolejna odsłona kampanii 
„True Originals – 
Prawdziwe Oryginały” 
promuje części do 
samochodów użytkowych

MONROE



32 33

ELRING PETERS

WYMIANA CYLINDRA 
HAMULCOWEGO
W REKORDOWYM CZASIE

 Wspólnie z profesjonalistami HAZET 
z   branży narzędziowej konstruktorzy PE 
opracowali nowy klucz udarowy, dopasowując 
jego kształt do bardzo ciasnych przestrzeni 
montażowych. Tylko takie rozwiązanie 
umożliwia w ogóle w większości przypadków 
pracę z  kluczem dynamometrycznym przy 
zamontowanym kole. 

 Klucz udarowy umożliwia w większości
typowych pojazdów użytkowych i w mode-
lach przyczep dostęp do obu nakrętek mo-
cujących – nie tylko po, żeby je odkręcić, 
ale także po to, żeby je następnie przykręcić 
z   odpowiednim momentem. 

 Po zakończeniu pracy śruby można 
po prostu ponownie dokręcić odpowiednim 
kluczem dynamometrycznym. W trakcie 
wykonywania wszystkich prac związanychz 
naprawą cylindra hamulcowego koło 
pozostaje zamontowane.

NOWY KLUCZ UDAROWY 
OD PE I HAZET

Imponujący efekt
Według pierwszych, praktycznych doświad-
czeń naprawy można wykonać w znacznie 
krótszym czasie.

Dalsze informacje: 07669900A.PE.DE

Kompletny asortyment zaprezentowano 
pod adresem: shop.pe.de

   FILM WIDEO: TIMESAVER.PE.DE
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PRESTOLITE

Po przejęciu w styczniu 2015 roku Mercedes-
Benz TrailerAxleSystems i rozpoczęciu produkcji 
osi pod własną marką w zakładzie JOST w Nowej 
Soli, JOST Achsen Systeme GmbH rozpoczął 
kolejny ważny etap czyli produkcję i  sprzedaż 
oryginalnych części zamiennych do osi. 

Oznacza to, że po raz pierwszy, oryginalne części 
zamienne do osi naczepowych Mercedes-Benz 
będą dostępne u  Partnerów Handlowych oraz 
Serwisowych JOST.

Części zamienne do osi naczepowych Mercedes-
Benz oraz osi JOST pochodzą z tej samej produkcji 
seryjnej jak elementy używane do produkcji osi 
i spełniają te same wysokie wymagania jakościowe 
jak standardowe elementy wykorzystywane 
w  osiach. Ponadto, oryginalne części zamienne 
JOST są  testowane przez Mercedes-Benz 
i  spełniają wysokie wymogi jakości Mercedes-
Benz.

Dostawy części zamiennych JOST do osi serii 
DCA obejmują nie tylko nowe osie, ale również 

części zamienne do wszystkich osi naczepowych 
Mercedes-Benz wyprodukowanych do 2015. 
Oznacza  to,  że  po  raz pierwszy w historii, 
oryginalne części zamienne do osi naczepowych 
Mercedes-Benz są dostępne na  niezależnym 
rynku części zamiennych (IAM) w całej Europie. 

Oryginalne części JOST są łatwe 
do identyfikacji m. in. dzięki łatwo rozpoznawalnym 
niebieskim opakowaniom z logo JOST i hologramem 
zabezpieczającym. Oprócz pojedynczych części 
zamiennych, portfolio dostaw obejmuje również 
wygodne w użyciu zestawy naprawcze. 

Dzięki przygotowanemu przez JOST katalogowi 
części zamiennych i zestawów naprawczych 
do osi Mercedes-Benz oraz JOST, identyfikacja 
poszczególnych podzespołów z dotychczasowymi 
oznaczeniami Mercedes-Benz i przejście 
na oznaczenie JOST jest bardzo proste. Wystarczy 
odczytać „stary” numer z  części i  odszukać  
go  katalogu na liście porównawczej numerów 
Mercedes-Benz oraz JOST.

JOST

www.prestolite-eu.com

THE POWER OF EXCELLENCE

Rozruszniki i alternatory od producenta
i dostawcy najwyższej jakości OEM

wyrobów dla europejskiego przemysłu 
samochodów ciężarowych i autobusów.
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ZAPFLEETGUARD
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DAYCOFRISTOM
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BANNER COVIND
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DELPHI EMMERRE
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COJALI FORTECH
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CERTECO

Uszczelnienia kaskadowe zaprojektowane przez firmę 
Freudenberg zapewniają doskonałe rozwiązanie i sta-
nowią część nowej generacji „zamkniętych” rozwiązań 
zapobiegających zanieczyszczeniu w ekstremalnych 
warunkach pracy i trudnych warunkach działania. 

Uszczelnienia kaskadowe zostały opracowane dla 
pojazdów pracujących w sposób ciągły w bardzo 
trudnych warunkach fizycznych na co dzień. Technika 
uszczelniania kaset jest obecnie stosowana w wielu 
zastosowaniach, a Corteco® oferuje najszerszy zakres 
różnych rozmiarów dla różnych zastosowań.

LIPE
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HYBSZ SERTPLAS

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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SAMPA SAMPA
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TANGDEROLLING
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OTANIMTX BATTERY

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-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

12MTX-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
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ZEETEX

MARTEX wyłączny dystrybutor 
w Polsce opon ciężarowych ZEETEX.

SORL



58 59Projekt i skład: www.upbrands.pl

ODDZIAŁY MARTEX

ODDZIAŁ NOWY SĄCZ

33-300 Nowy Sącz
ul. Wiśniowieckiego 132
tel. 18 442 65 33
nowysacz@martextruck.pl

ODDZIAŁ NOWY TARG

34-400 Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
tel. 18 541 77 93
nowytarg@martextruck.pl

ODDZIAŁ OSTRÓW M.

07-304 Ostrów Mazowiecka
ul. Lubiejewska 71A
tel. 29 644 68 80
ostrow@martextruck.pl
 
ODDZIAŁ POZNAŃ

62-070 Dąbrowa
ul. Pasjonatów 14
tel. 61 846 51 68
tel. 61 846 51 69
poznan@martextruck.pl

ODDZIAŁ RZESZÓW

36-060 Głogów Małopolski
Rudna Mała 42B
tel. 17 859 12 95
rzeszow@martextruck.pl

ODDZIAŁ STRZELCE OP.

47-100 Strzelce Opolskie
ul. 1 Maja 59
tel. 77 421 60 60
strzelceop@martextruck.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

51-180 Psary 
ul. Główna 1A
tel. 48 71 387 22 13
tel. 48 71 387 22 14
wroclaw@martextruck.pl

ODDZIAŁ RYBNIK

44-203 Rybnik
ul. Sosnowa 7
tel. 32 423 57 45
tel. 32 439 08 29
rybnik@martextruck.pl

ODDZIAŁ BIELSKO-BIAŁA

43-310 Bielsko-Biała
ul. Żywiecka 266
tel. 33 815 11 74
bielskob@martextruck.pl

ODDZIAŁ DĄBROWA 
GÓRNICZA

41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 19
tel. 32 423 14 91
dabrowag@martextruck.pl

ODDZIAŁ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 7A
tel. 32 476 13 46
jastrzebie@martextruck.pl

ODDZIAŁ JELENIA GÓRA

58-500 Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 10
tel. 75 752 58 05
tel. 75 752 58 06
jeleniag@martextruck.pl

ODDZIAŁ KATOWICE

40-706 Katowice
ul. Kolejowa 17
tel. 32 353 12 48
katowice@martextruck.pl

ODDZIAŁ KIELCE

25-671 Kielce
ul. Batalionów Chłopskich 71
tel. 41 333 50 08
kielce@martextruck.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW

30-798 Kraków
ul. Christo Botewa 4A
tel. 12 654 06 06
krakow@martextruck.pl

ODDZIAŁ KROSNO

38-400 Krosno
ul. Podkarpacka 8D
tel. 13 436 87 07
krosno@martextruck.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ

93-249 Łódź
ul. Gojawiczyńskiej 22
tel. 42 649 01 90
lodz@martextruck.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

03-643 Warszawa
ul. Radzymińska 261/263
tel. 22 674 12 50
kom. 608 565 194
warszawa@martextruck.pl 

ODDZIAŁ BŁONIE

05-870 Błonie
ul. Modlińska 10
tel. 22 725 49 27
blonie@martextruck.pl

ODDZIAŁ WIELUŃ

98-300 Wieluń
ul. Romualda Traugutta 51
tel. 43 881 01 30
wielun@martextruck.pl

ODDZIAŁ OŁAWA

55-200 Oława
ul. Opolska 7
tel. 71 301 42 88
kom. 787 655 943
k.kraus@martextruck.pl

ODDZIAŁ CHEŁM

22-100 Chełm
ul. Hutnicza 32
tel. 82 564 07 15
kom. 508 549 935
chelm@martexwschod.pl

ODDZIAŁ HRUBIESZÓW

22-500 Hrubieszów
ul. Nowa 14D
tel. 84 696 54 87
kom. 500 115 615
hrubieszow@martexwschod.pl

ODDZIAŁ ZAMOŚĆ

22-400 Zamość
ul. Starowiejska 33A
tel. 84 639 44 49
kom. 508 549 926
zamosc@martexwschod.pl

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

SEM
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PROMOCJA KWARTALNA

REFLEKTOR DAF 105XF SOCZEWKA LEWY

REFLEKTOR DAF 105XF SOCZEWKA PRAWY

OPONA 315/80 R22,5 DAEWOO
TYŁ

OPONA 315/80 R22,5 DAEWOO
PRZÓD

LUSTRO RAMPOWE IVECO EUROSTAR
STER.RECZN

LUSTRO RAMPOWE IVECO EUROSTAR 
STER.ELEKT

KOLANKO SILIKONOWE
135ST 60*150

KOLANKO SILIKONOWE 45ST 57*150 WĄŻ SILIKONOWY FI 45*1000

ŁĄCZNIK INTER.SCANIA 4 FI80*182

ROLKA NAPINACZA MAN TGA

KPL.GNIAZDO + WTYCZKA
EURO N ALU

STOPIEŃ ZDERZAKA VOLVO FMX

POMPA WSPOMAGANIA MAN
TGA 165 BAR

KPL.NAPR.ZACISKU HAM.MAN F2000 96-

TD-61-034L

TD-61-034R

315/80 R22,5 DWD11315/80 R22,5 DW313

ZL01-59-006G
ZL01-59-006HPG

SIL60*150/K135

SIL57*150/K45 SIL45*1000

TD07-52-162

BYT-T049R

JC-002

TD12-51-008

ZYB-16520R/93-17

13694/KPL

325,00 PLN

325,00 PLN

760,00 PLN800,00 PLN

47,00 PLN 72,00 PLN

19,00 PLN

19,00 PLN 45,00 PLN

69,00 PLN

17,00 PLN

12,00 PLN

380,00 PLN

240,00 PLN

145,00 PLN

PROMOCJA KWARTALNA
Ceny promocyjne netto, oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji.


