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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

DZIAŁ SPRZEDAŻY CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW, 
MOSTÓW NAPĘDOWYCH I SILNIKÓW 
Potrzebujesz części do skrzyń biegów truck? Oczekujesz gwarancji 
szybkich dostaw? Szukasz profesjonalnego doradztwa? Sprawdź dział 
sprzedaży części MARTEX do skrzyń biegów, mostów napędowych  
i silników.

Zespół w niżej wymienionym składzie jest do Państwa dyspozycji: 

Szkolenie dotyczyło opon cięża- 
rowych i autobusowych dostępnych  
w ofercie MARTEX. Prowadzący 
z ramienia Bridgestone Michał 
Kamieński i Janusz Długiński –  
w ciekawy sposób omówili i za-
prezentowali wiele technicznych 

i praktycznych informacji, bardzo często w oparciu o doświadcze-
nia klientów flotowych. Nie zabrakło również szczegółów na temat 
pełnej gamy opon dostawcy, czyli marek Ecopia i Duravis – cieszących 
się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem ze strony klientów. 
Szkolenie w ocenie uczestników bardzo wartościowe a zdobyta wiedza  
z pewnością zostanie wykorzystana w bieżącej pracy sprzedawców.

Rok 2022 jest dla nas wyjątkowy. Obchodzimy 30-lecie powstania naszej 

firmy. 30 lat to dekady, podczas których nasza firma z małej, kilkuosobowej 

firmy stała się jednym z największych dystrybutorów części zamiennych 

do trucków na rynku polskim. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was, na 

naszej firmowej stronie www.martextruck.pl zakładkę 30 lat MARTEX, 

w której, na bieżąco będziemy Was informować o wszystkich aktyw-

nościach marketingowych, w tym m.in. promocje specjalne dostawców 

premium (o których piszemy szerzej w tym wydaniu), umieszczamy szereg 

archiwalnych materiałów, dzielimy się naszą historią, prezentujemy 

sylwetki zasłużonych pracowników, prezentujemy nasze plany związane 

z obchodami 30-lecia MARTEX. 

Więcej na: www.martextruck.pl/30-lecie-martex

Z okazji 30 lecia firmy MARTEX wspólnie z wybranymi dostawcami 
przygotowaliśmy specjalne promocje dla najlepszych Klientów z grup 
zakupowych: klienci hurtowi; firmy transportowe; serwisy i małe firmy 
transportowe. 

Dokonując zakupów asortymentu poszczególnych dostawców, możecie 
Państwo otrzymać bardzo atrakcyjne nagrody w ramach przygotowanych 
promocji specjalnych. Okres zakupów trwa od 2 stycznia do 31 maja 2022 
roku, a wszelkie szczegóły w ulotkach i regulaminach promocji dostępnych 
na www.martextruck.pl 

25 stycznia br. w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele Związku 

Pracodawców Transportu Drogowego na zabraniu regionalnym 

Regionu Podkarpacie. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane  

z bieżącymi problemami branży transportowej, w tym m.in.: zagadnienia 

związane z wprowadzonym pakietem mobilności, sprawy związane 

z rozliczaniem czasu pracy kierowców oraz wiele innych aspektów 

związanych z dynamiką zachodzących zmian. Swoje wystąpienie mieli 

goście z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedsta-

wiciele firmy INELO zajmującej się rozliczaniem czasu pracy kierowców.  

Na konferencji firmę MARTEX reprezentowali Grzegorz Olbrychtowicz 

oraz Marcin Cieślak, którzy zaprezentowali zebranym gościom ofertę 

naszej firmy i możliwości współpracy. 

Celem przypomnienia 
informujemy, że MARTEX 
posiada status autoryzowane-
go dystrybutora Grupy Azoty, 
w zakresie obrotu produktem 
handlowym NOXy AdBlue na 
polskim rynku w bieżącym roku. 
Uzyskany status gwarantuje 

klientom wysoką jakość sprzedawanego AdBlue, dobrą dostępność, 
aktualnie korzystne ceny i logistykę w ramach sieci MARTEX. 

Wszystkich zainteresowanych zakupami NOXY AdBlue zapraszamy 
do kontaktu z doradcą techniczno – handlowym MARTEX, Adrianem 
Wolnikiem, tel.  + 48 532 795 986 a.wolnik@martextruck.pl

Rafał Magiera  

kom: +48 735 986 150
r.magiera@martextruck.pl

Radosław Anasik  

kom: +48 538 508 745
r.anasik@martextruck.pl

Tomasz Wołowiec  

kom: +48 532 795 983
t.wolowiec@martextruck.pl

Krzysztof Nowak  

kom: +48 538 508 472
k.nowak@martextruck.pl

Marcin Kawecki  

kom: +48 538 508 759
m.kawecki@martextruck.pl

W przekroju skrzynia biegów ZF Astronic z intarderem / Materiały prasowe –  
ZF Aftermarket. 

Szkolenie stacjonarne Bridgestone w Rybniku

Materiały prasowe – Bridgestone Polska.

AKADEMIA SZKOLENIA TECHNICZNEGO MARTEX – 
1 KWARTAŁ 2022

KONFERENCJA ZWIĄZKU PRACODAWCÓW 
TRANSPORTU DROGOWEGO REGIONU 
PODKARPACIE Z UDZIAŁEM MARTEX RZESZÓW 

PROMOCJE SPECJALNE Z OKAZJI 30-LECIA MARTEX 

DEDYKOWANA PODSTRONA 30-LECIA MARTEX NA 
FIRMOWEJ WWW

ŻYCZENIA WIELKANOCNE CERTYFIKAT AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA 
NOXy AdBlue DLA MARTEX 

Nowy rok i pierwszy kwartał zaowocował szkoleniami  
w konwencji online z nast. dostawcami: Driv, Hazet, 
Nissens, NRF, Textar oraz jednym szkoleniem 
stacjonarnym z firmą Bridgestone, przeprowadzonym 
w Rybniku. 

Szkolenie to miało miejsce 3 marca br. a jego uczestnikami byli pracownicy 
z Centrali MARTEX oraz zaproszeni pracownicy z oddziałów z Południa 
Polski.

Zapraszamy do zapoznania 
się z nowym katalogiem 
zacisków hamulcowych MTX 
opracowanym z dostawcą, 
firmą SystemyHamulcowe.com. 
Ciekawa szata graficzna, czytelna 
oraz intuicyjna nawigacja 
ułatwią wygodne i precyzyjne 
wyszukiwanie potrzebnych 
zacisków hamulcowych. Katalogi 
w wersji drukowanej są dostępne 
na Oddziałach MARTEX,  
a w wersji elektronicznej do 
pobrania na www.martextruck.pl

Dzięki współpracy z ogólnopol-
skim, branżowym magazynem 
Trucks & Machines nasi 
czytelnicy mają możliwość 
być na bieżąco z aktualnymi 
trendami i nowościami w rynku 
transportowym, jak również 
skorzystać z możliwości 
zdobycia atrakcyjnych 
upominków, ufundowanych 
m.in. przez firmę MARTEX, 
w krzyżówce publikowanej 
na łamach czasopisma raz  
w miesiącu. 

Więcej na: www.trucks-machines.pl

NOWY KATALOG REGENEROWANYCH ZACISKÓW 
HAMULCOWYCH MTX DO AUT CIĘŻAROWYCH, 
AUTOBUSÓW I NACZEP

WSPÓŁPRACA Z REDAKCJĄ TRUCKS & MACHINES

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym 
Dostawcom, Klientom i Partnerom Biznesowym, aby 
ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, 
a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, 
wiosennym nastroju.

Zarząd i Pracownicy MARTEX Sp. z o.o.
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JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIA JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIA

JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIA

Artur Sieczkowski

Swoją przygodę z Martex 
zacząłem w lutym 2001 
roku w Rybniku, przy  
ul. Sosnowej 5. Na początku 
pracowałem jako kierowca 
na trasach ogólnopolskich 
prowadząc dumnie białego, 
dostawczego Mercedesa, 
model 208. Raz w tygodniu 
np. jeździłem na główne 
punkty dostaw do Kielc 
czy Jelcza – Laskowic, 
dostarczając części 
zamienne do Stara, Jelcza 
oraz na bazy PKS-u. Poza 

tym realizowałem mnóstwo innych kursów z częściami głównie na 
Południu Polski i na Śląsku. Z sentymentem i uśmiechem wspominam 
również pierwsze zamówienia wysyłane do hurtowni za pomocą 
faxu, które nie zawsze docierały na czas, co rodziło wiele komicznych 
sytuacji. Personalnie na samym początku byliśmy naprawdę małą, 
zgraną drużyną liczącą max 10 osób wykonującą wiele, rozmaitych 
funkcji i obowiązków. Wszyscy robili wszystko i nikt nie miał do nikogo 
pretensji. To było fajne. Bardzo dobrze pamiętam również pierwsze 
dostawy z Turcji, które przyjeżdżały potężnymi kontenerami prosto do 
Rybnika, gdzie wszyscy byli zaangażowani w rozładunek. O wielkim 
magazynie czy wsparciu techniczno – informatycznym przyjmowanych 
zamówień można było wtedy tylko pomarzyć.  

W 2007 roku zmieniłem 
stanowisko na sprzedawcę  
w nowej lokalizacji na ul. Sosnowej 
7 w Rybniku, gdzie moim zdaniem 
wszystko zaczęło się od nowa  
a firma z każdym rokiem nabierała 

wiatru w żagle. Jestem dumny patrząc jak długą drogę przebyliśmy od 
początku po dzień dzisiejszy jako zespół. Zawsze stanowiliśmy zgrany 
team i każdy z nas miał realny wpływ na rozwój firmy. Wspominam 
to jako wartościowe doświadczenie a jednocześnie czuję się dobrze  
w firmie, która słucha i wdraża dobre pomysły swoich pracowników.

Do codziennej pracy motywuje mnie dobra współpraca z przełożonym 
i moimi kolegami, na których zawsze mogę polegać.  Szef zawsze był 
ludzkim człowiekiem – nie zależnie czy 20 lat temu czy dzisiaj zawsze 
mogę na nim polegać. Martex to dobrze zarządzana firma o stabilnych  
fundamentach i wartościach. I niech już tak zostanie. 

Łukasz Piechoczek

Dołączyłem do zespołu 
firmowego jako 8 osoba 
w kolejności – był rok 
2000. Swoją przygodę 
rozpocząłem od pracy jako 
handlowiec stacjonarny, 
obsługujący klientów na 
miejscu w Jastrzębiu – 
Zdroju przy ulicy Wodzisław-
skiej 7A, gdzie notabene 
oddział funkcjonuje po dzień 
dzisiejszy. 

Po roku 2001 rozpocząłem 
pracę w Rybniku przy ulicy 
Sosnowej 5, nieopodal 
bieżącej lokalizacji Centrali. 

Tutaj łączyłem pracę handlowca z okazjonalną pracą na magazynie, 
gdzie praca wiązała się z: przyjęciem towaru, układaniem go na 
regałach oraz rozwożeniem części do lokalnych klientów. 

Dobrze pamiętam początki firmy, pierwszą lokalizację w Rybniku  
o powierzchni 150 m2, pierwsze zagraniczne dostawy – w szczególności 
z Turcji. Wszystko było nowe, nieznane. Kiedy to wszystko porównam 
z dzisiejszym dorobkiem firmy, aż ciężko w to uwierzyć. Historia działa 
się na moich oczach. 

Kolejnym ważnym aspektem jest stała kadra, której zdecydowana 
większość pracuje ponad 15 lat w firmie. Przemawiają za tym na 
pewno dobra atmosfera w miejscy pracy czy spotkania integracyjne 
pozwalające złapać oddech od codziennych obowiązków. Moim 
zdaniem siła firmy wynika z naszego wspólnego (pracowników) zaan-
gażowania. 

Osobiście moja praca sprawia mi bardzo dużą przyjemność. Od 2017 
roku pracuję jako przedstawiciel handlowy dla oddziału w Rybniku, 
dzięki czemu jestem jeszcze bliżej klienta i jego potrzeb. Od zawsze 
dużą radość sprawia mi kontakt z klientem i w tym najlepiej się czuję.  
Po prostu -  robię to, co kocham. 

Podsumowując swoje wspomnienia na sam koniec chciałbym 
powiedzieć, że Martex to konkretna i stabilna firma, z dużym 
potencjałem na przyszłość. Każdemu życzę pracy w takiej firmie!

Henryka Guzik 

Moja przygoda z firmą 
MARTEX rozpoczęła się  
w latach 90-tych,  
a dokładnie w 1994 roku. 
Siedziba firmy mieściła się 
wówczas, na ul. Wyzwolenia 
7 w Rybniku, niedaleko 
szpitala. 

Nasz asortyment to 
były głównie części do 
samochodów Star,  Jelcz,  
Żuk, Autosan, trochę 
później Liaz. Zaopatrzeniem 
zajmował się Szef Grzegorz, 
który swoim Fiatem 

Ducato jeździł po części i zajmował się zaopatrzeniem, a w sklepie 
rządziłyśmy w następującym składzie: Pani Krysia (mama Szefa), pani 
Lidka specjalistka od Żuka i ja jako najmłodszy nabytek. Pamiętam jak 
do firmy trafił pierwszy komputer, bo wcześniej faktury były pisane 
ręcznie - jedna pomyłka i trzeba było pisać od nowa.

Patrzyłam od środka jak firma się rozwija, powiększa swój asortyment, 
dochodzą nowi pracownicy, nowe działy, nowe oddziały, magazyny, 
nowe oprogramowania, nowe technologie. Wszystko się pozmieniało, 
na lepsze, nowocześniejsze. Jedynie, co się nie zmieniło przez te 
wszystkie lata, przynajmniej w moich oczach, to Szef, który zawsze był 
i pozostał „Człowiekiem”. Zawsze pogodny i otwarty do ludzi i współ-
pracowników, z którymi do dzisiaj tworzy Martexową Rodzinę. W tym 
właśnie tkwi siła Martexu – w ludziach. 

Gdy zaczynałam pracę w firmie MARTEX nie przypuszczałam, że 
przepracuję w niej aż tyle lat. W działalności firmy dla mnie ważna jest 
stabilizacja, szacunek do pracownika i możliwość  rozwoju zawodowego 
– i to wszystko tutaj znalazłam.

Korzystając z okazji dziękuję za wszystkie cenne lata doświadczeń, 
doskonałą atmosferę w miejscu pracy, jak i po pracy życząc jednocześnie 
firmie kolejnych jubileuszy! 

Rafał Magiera

Swoją przygodę z Martex 
rozpocząłem ponad 25 lat 
temu.  Był to 30.09.1996 
- poniedziałek, piękny 
słoneczny i ciepły dzień. Moje 
pierwsze dni spędzałem na 
magazynie jako magazynier, 
gdzie zapoznawałem się 
z częściami do pojazdów 
ciężarowych. Ten proces 
trwał przez kolejne dni, 
miesiące, lata… po dzień 
dzisiejszy.

Na przestrzeni lat firma zmieniła się diametralnie, od jednego punktu 
sprzedaży po kilkanaście oddziałów w Polsce, od małego magazynu 
po potężny magazyn logistyczny w Dąbrowie Górniczej, od małego 
biura w Rybniku, po budynek administracyjno-biurowy z zapleczem dla 

odpowiednich działów.  
Od kilku do kilkuset za-
trudnionych pracowników.  
W firmie poznałem osoby,  
z którymi pracują do 
dzisiaj. Bez dwóch zdań 
mogę powiedzieć, że siłę 

firmy stanowią wszyscy pracownicy,  którzy wykorzystując swoją 
wiedzę, doświadczenie, zaangażowanie, poprzez wykonywanie swoich 
codziennych obowiązków budują pozycję Martex na rynku w branży 
truck. Świetnie pracuje się w takim zespole.  

To właśnie możliwość pracy z miłymi koleżankami i kolegami oraz 
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach dynamicznie 
rozwijającej się firmy motywuje mnie do dalszej, wytężonej pracy.  
Oby przez kolejne 30 lat.

Marek Skrzypiec

Współpracę z firmą Martex 
rozpocząłem w grudniu 
1998 roku, w tym samym 
roku w którym zdawałem 
maturę.  To prawie ćwierć 
wieku temu! Patrząc  
z dzisiejszej perspektywy 
nie wiedziałem, że wówczas 
podpisałem umowę o pracę  
z pierwszym i chyba ostatnim 
pracodawcą (śmiech). 
W swoich archiwalnych 
dokumentach na umowie 
znalazłem nr. 5 – byłem 
zatrudniony jako 5 osoba  

w firmie.

Moje początki to sklep w Rybniku przy ul. Sosnowej 5, kilkuosobowy 
zespół pracowników i dwa samochody dostawcze. Zaczynałem od 
pracy na magazynie, później na sprzedaży, a po kilku latach jako pomoc 
przy zamówieniach. Na początku zamówienia wysyłało się faxem do 
dużych krajowych dystrybutorów takich jak na przykład Polmozbyt  
z oddziałami w większości miast wojewódzkich. Z biegiem lat, w miarę 
rozwoju rynku i otwierania się granic coraz więcej organizowaliśmy 
dostaw na własną rękę sięgając po dostawców nie tylko z Europy, ale 
coraz częściej również z Azji.

Mój rozwój w firmie również nabierał tempa, a Szef powierzał mi 
coraz więcej odpowiedzialnych zajęć i obowiązków. Było to dla mnie 
mobilizujące doświadczenie i cieszyłem się, że koledzy dostrzegają mój 
wkład i zaangażowanie - pod koniec 2007 roku otrzymałem umowę  
o pracę na kierownika działu zaopatrzenia. Mój dział na przestrzeni lat 

przekształcił się z małego kilku 
osobowego zespołu mieszczącego 
się w jednym pokoju po blisko 
20-osobowy zespół specjalistów 
zajmujących niemal całe piętro 
nowego biurowca. Bardzo cenię 
sobie dobre relacje z moimi 
kolegami, z którymi dobrze 

dogaduję się nie tylko w pracy, ale również po pracy. Sprzyjają temu 
wspólne, motoryzacyjne zainteresowania jak również możliwość pracy 
w formie open-space,  pozwalająca na integrację całego zespołu, 
bieżące reagowanie na chwilowe problemy czy zwykłe rozładowanie 
napięcia. 

W mojej ocenie Martex to swojego rodzaju fenomen na rynku pod 
każdym względem, zarówno organizacyjnym, jak i kadrowym. Siłą firmy 
bez wątpienia są ludzie. Świadczy o tym brak rotacji w naszej firmie,  
o moim dziale nie wspominając. Przykładowo przez 25 lat mojej pracy, 
tylko 1 osoba opuściła nasze szeregi i poszła inną drogą zawodową. 

Jeśli myślę o tych wszystkich latach wstecz to jedno słowo przychodzi mi 
na myśl o naszej firmie: Martex to stabilizacja. Mimo wielu turbulencji, 
które miały miejsce w Polsce i na Świecie przez ostatnie 30 lat uważam, 
że nasza firma zawsze potrafiła znaleźć właściwe rozwiązanie, bez 
względu na okoliczności dając pracownikom poczucie solidności  
i stabilizacji. I za to i wszystkie lata jestem firmie wdzięczny. 

 
Bardzo cenię sobie dobre  
relacje z moimi kolegami  
z którymi dobrze dogaduję  
się nie tylko w pracy, ale  
również po pracy.

 
Podnoszenie swoich kwalifikacji  
w ramach dynamicznie rozwijającej 
się firmy motywuje mnie do dalszej, 
wytężonej pracy.

 
Zawsze stanowiliśmy  
zgrany team i każdy  
z nas miał realny wpływ  
na rozwój firmy.

Na jubileusz 30-lecia firmy i osiągnięcie wysokiej 
pozycji wpływ miało wiele czynników, ale bez 
wątpienia zbudowanie organizacji silnej w zasoby 
ludzkie było i jest kluczową wartością.

Zapraszamy do lektury jubileuszowych wspomnień 
pracowników z Rybnika, którzy od ponad 20 lat są 
częścią naszej historii.
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EURORICAMBI  ZF - PROMOCJA SPECJALNA
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ZF ZF
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CONTITECH BOSCH - PROMOCJA SPECJALNA
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BOSCH BOSCH
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SAMPA SAMPA
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MAHLEMAHLE - PROMOCJA SPECJALNA
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HELLAHELLA - PROMOCJA SPECJALNA
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SCHAEFFLER - FAG MANN FILTER - PROMOCJA SPECJALNA



22 23TIM 2/2022 TIM 2/2022

MANN FILTER MANN FILTER
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TEXTAR FEBI BILSTEIN - PROMOCJA SPECJALNA
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FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN
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GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®
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PHILIPS LUMILEDS NRF - PROMOCJA SPECJALNA
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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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Q8 PROVIA
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KNORR - BREMSE KNORR - BREMSE
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NISSENS NISSENS - PROMOCJA SPECJALNA
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HALDEX GATES



42 43TIM 2/2022 TIM 2/2022

CONTINENTAL  VALEO - PROMOCJA SPECJALNA
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VALEO VALEO
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ELRING EMMERRE
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BANNER BANNER
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PHILLIPS EUROPEDINEX
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COVINDZAP
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EXIDE EXIDE - PROMOCJA SPECJALNA
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VARTA VARTA
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FRISTOM PETERS
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COS.PEL WAŚ
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DAYCO HORPOL
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DAKEN DIESEL TECHNIC
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JOST

ZESTAW DOPOSAŻENIOWY DRAWBAR FINDER INTELIGENTNE WSPOMAGANIE PROCESU SPRZĘGANIA

ZESTAWY DOPOSAŻENIOWE DO SPRZĘGÓW ROCKINGER 

DO POJAZDÓW Z WBUDOWANYM WYŚWIETLACZEM

Z WYŚWIETLACZEM 
ROCKINGER

Drawbar Finder dostarcza użytkownikom łatwe w użyciu wspomaganie procesu sprzęgania, szczególnie pomocne  
w przypadku przyczep centralnoosiowych.

Daimler

MAN

MAN

VOLVO

IVECO

SCANIA

Producent Typ / system Przygotowanie fabryczne Przewód / Nr artykułu Adapter / Nr artykułu

MB ACTROS MP5

TG 2 mit MMT2-Advanced-Navi

TG 3 mit MMT3-Advanced-Navi

Bupmon, SEM-unit

Iveconnect

7” Premium Radio

J9P

351 ME/MA/MC/MF

0P2D0/0P2D1/0P2D2

Video-Switch

SW 2910

P/G/R/S-Series

ROE90513 

ROE90514 

ROE90514 

ROE90513 

ROE90513 

ROE90514 

ROE90516

ROE90517

ROE90520

ROE90518

ROE90519

ROE90520

ROE71946 do RO*50 / 50 E z łatwym  
w obsłudze pneumatycznym sterowaniem 
(RC-PL-2.0)

ROE71949 do RO*50 BNA pneumatycznym 
sterowaniem – otwieranie / zamykanie 
(RC-PC)

ROE90521 wyświetlacz

ROE90515 przewód

ROE71947 do RO*50 z neumatycznym 
sterowaniem – otwieranie / zamykanie 
(RC-PC)

ROE71948 do RO*50 E z pneumatycznym 
sterowaniem – otwieranie / zamykanie 
(RC-PC)

• Może być zamontowany na RO*50, RO*50 E i RO*50 BNA

• Dostępny z popularnymi zestawami zdalnej obsługi

• Wizualne wskazówki w dwóch płaszczyznach ułatwiają precyzyjne 
sprzęganie

• Chroni przed uszkodzeniami samochodu i przyczepy

• Kompatybilny z wieloma fabrycznie wbudowanymi wyświetlaczami 

• Modularna budowa (zdalne sterowanie + przewód + adapter + 
wyświetlacz)

DRIV - PROMOCJA SPECJALNA
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BOSMA AL-KO
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PRESTOLITE AVA COOLING
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HAZET PRESTONE
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ELERTE ELERTE
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SNR HYBSZ
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HOBI SERTPLAS
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SEM FIRENZA
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ROLLING SORL
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OTANI TANGDE

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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MAGAZYN CENTRALNY  
DĄBROWA GÓRNICZA

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  
POMOCNICZE

HUB PRZEŁADUNKOWY 
ŁYSOMICE

KONTAKT DO ODDZIAŁÓW 
WWW.MARTEXTRUCK.PL

WWW.WARSZTAT.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

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

KONTAKT MARTEX KONTAKT MARTEX

0301 02
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