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MARTEX Bydgoszcz to kolejny, 34 już Oddział firmy MARTEX. Otwarcie 
nastąpiło 18 stycznia bieżącego roku, w strefie przemysłowej miasta, 
w bliskim sąsiedztwie Zajezdni Tramwajowej MZK. Łączna powierzchnia 
Oddziału wraz z częścią magazynową to blisko 600 m2 z szeroką ofertą 
części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep, naczep  
i autobusów. Sprawną obsługę Klientów i fachowe doradztwo zapewnia 
6-osobowy zespół pracowników z dużym doświadczeniem w branży 
truck pod kierownictwem Szymona Kowalewskiego. Agencyjnym 
oddziałem zarządza Dariusz Wiśniewski, doświadczony agent i specjalista  
z wieloletnią praktyką w branży truck. 

Na 2 kwartał 2021 roku zaplanowano szereg ciekawych promocji  
z dostawcami do oferty MARTEX. Wśród dostawców są to: Bosch, 
Febi Bilstein, Hella, Knorr-Bremse, Mahle, Mann-Filter, NRF, Sachs, 
Total, TRW, Wabco – PROVIA, Valeo – SWF. Ponadto każdego miesiąca 
organizowana jest promocja własna MARTEX, tzw. „Promocja Miesiąca” 
zawierająca najciekawsze referencje. Ulotka w postaci interaktywnego 
pliku pdf z bezpośrednim przekierowaniem do naszego B2B dostępna 
jest na początku każdego miesiąca na naszej www oraz w social mediach. 
Zapraszamy!

W dniach 23-25.03.2021 na specjalnie 
przygotowanej platformie multimedialnej 
odbyło się po raz drugi globalne spotkanie 
udziałowców TEMOT International. 

Konferencja składała się z sesji plenarnej oraz indywidualnych spotkań 
udziałowców z dostawcami. Nasza firma reprezentowana była przez 
Wiceprezesa Andrzeja Parzocha oraz Dyrektora ds. Zarządzania Zakupami 
Wiesława Ksela, którzy łącznie uczestniczyli w 30 spotkaniach. 

Na początku marca uruchomiona została kampania promocyjna na 
antenach ogólnopolskich telewizji z udziałem naszej firmy. Kampania 
zrealizowana została w bloku „Gwiazdy branży motoryzacyjnej 2021” 
i jest cyklicznym, dedykowanym wybranym firmom motoryzacyjnym 
projektem telewizyjnym. Za produkcję i kreację spotu odpowiedzialny był 
dom mediowy i dział marketingu MARTEX. Spot do obejrzenia na naszych 
social mediach. Zapraszamy!

Wszystkim truckerom przypominamy 
o obowiązku (od 1 stycznia 2021) 
oznakowania pojazdów ciężarowych  
(pow. 3,5t) oraz autobusów porusza-
jących się po terenie Francji specjalnie 
przygotowanymi nalepkami ostrze-
gawczymi o martwym polu. Zawierają 
one napis ”ANGLES MORTS”,  

co w wolnym tłumaczeniu oznacza wspomniane wcześniej ”MARTWE 
POLE”. Laminowane naklejki o wym. 250 mm x 170 mm dostępne  
w Oddziałach MARTEX oraz na www.sklep.martextruck.pl. Zapraszamy! 

Za nami kolejny intensywny kwartał szkoleń przeprowadzonych  
w ramach Akademii Szkolenia Technicznego MARTEX. W miesiącach 
styczeń – marzec przeprowadziliśmy łącznie 12 szkoleń nast. dostawców: 
Geba Autoteile, Exide, Mahle, Hella, Dinex, ZF Aftermarket, NRF, Schaeffler  
oraz TEXTAR. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażo-
wanie jednocześnie zapraszając do aktywnego uczestnictwa w kolejnych 
miesiącach. W drugim kwartale zaplanowanych jest już 15 szkoleń 
dostawców. Harmonogram szkoleń i dodatkowe informacje dostępne  
w Dziale Marketingu MARTEX. Zapraszamy!

Informujemy, że MARTEX uzyskał status 
autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, 
w zakresie obrotu produktem handlowym 
NOXy AdBlue® na polskim rynku. Uzyskany 
status gwarantuje klientom wysoką jakość 
sprzedawanego AdBlue®, atrakcyjne ceny 
oraz dobrą dostępność i logistykę w ramach 
sieci MARTEX. Ponadto w ramach naszej 
aktywności marketingowej dwa samochody 
dostawcze MARTEX zostały całościowo 
oklejone wizerunkiem graficznym dostawcy 
NOXy AdBlue®.

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

Zapraszamy do zapoznania się z nowym katalogiem MTX  
z zestawami naprawczymi do zacisków hamulcowych oraz Części do 
naczep. Ciekawa szata graficzna oraz interaktywny spis treści ułatwią 
wygodne i precyzyjne poszukiwanie niezbędnych referencji. Katalogi  
w wersji elektronicznej dostępne na www.martextruck.pl.

Centrala MARTEX wydzieliła osobny dział sprzedażowy dedykowany 
pod opony. Dział specjalizuje się w doradztwie i sprzedaży opon do 
samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów Zarządza nim 
Sebastian Tkocz, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w branży. 
Zapraszamy do kontaktu: +48 882 430 568, s.tkocz@martextruck.pl.

MARTEX BYDGOSZCZ – NOWY ODDZIAŁ

WIOSENNY WYSYP PROMOCJI W MARTEX

NOWY WYMÓG OZNAKOWANIA POJAZDÓW 
CIĘŻAROWYCH WE FRANCJI

TEMOT GLOBAL FORUM 2021 

SPOT REKLAMOWY MARTEX NA ANTENIE TVN 
TURBO, POLSAT NEWS, MOTOWIZJA, ELEVEN 
SPORT 1. 

DYNAMICZNY ROZWÓJ SZKOLEŃ ON-LINE W RAMACH 
AKADEMII SZKOLENIA TECHNICZNEGO MARTEX

CERTYFIKAT AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA 
NOXy AdBlue® DLA MARTEX

NOWE KATALOGI MARTEX

DZIAŁ SPRZEDAŻY OPON

TORUŃSKA 139A

ODDZIAŁ MARTEX BYDGOSZCZ

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,  
a w soboty od 8:00 do 13:00. Zapraszamy lokalnych Klientów do kontaktu 
i współpracy, tel. 52 324 67 91; 52 324 67 53.
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Ciężarówki były dostarczane bez kabiny, ale standardową szoferkę wypro-
dukowaną przez niezależnego producenta nadwozi - firmę „Åtvidaberg” 
(która również produkowała nadwozia), można było zamówić i zamontować  
w fabryce Volvo przed dostawą.

Prędkość ciężarówki serii 1 była zawsze ograniczona do 40 lub 50 km/h (zależnie 
od warunków jazdy). Poruszanie się było ułatwione dzięki trzybiegowej skrzyni 
biegów i ergonomii, na którą już na początku produkcji koncern kładł duży 
nacisk. Kierowcy chwalili samochody ciężarowe Volvo za niski poziom hałasu  
w kabinie. Ciężarówka serii 1 była skromną próbą, która zakończyła się 
znacznie powyżej oczekiwań, dzięki wytrzymałej i prostej konstrukcji. W prze-
ciwieństwie do wielu innych ciężarówek z tej epoki, pojazd został w całości 
zaprojektowany i wykonany przez Volvo - łącznie z silnikiem i skrzynią biegów. 

Pierwsza ciężarówka Volvo miała identyczny rozstaw kół, jak pierwszy 
samochód Volvo wynoszący 1300 mm. Wbrew pozorom było to sporym 
problemem użytkowym, ponieważ samochód nie pasował do kolein po-
zostawianych przez wozy konne i sprawiał trudności w prowadzeniu się.  
Z tego powodu ciężarówka serii 2 otrzymała szerszy rozstaw kół wynoszący 
1460 mm. Zrealizowano to przez przedłużenie osi i przesunięcie resorów 
zawieszenia spod ramy na zewnątrz podłużnic ramy (w Serii 1 resory 
mocowano bezpośrednio pod podłużnicami ramy) - co do tej pory stanowi 
dobry sposób na odróżnienie ciężarówki Serii 2 od wcześniejszej Serii 1. Koleją 
cechą odróżniającą model 2 od modelu 1 była kierownica, która w Serii 2 
została zastąpiona przez kierownicę z bakelitu.

Seria 2 cieszyła się powodzeniem nie tylko wśród przedsiębiorców 
przewożących towary, ale też wśród firm autobusowych, które zaczęły 
wykorzystywać podwozie Serii 2 do budowy autobusów z drewnianym 
nadwoziem pokrytym blachą stalową. Po sukcesie odniesionym przez modele 
1 i 2 kierownictwo firmy - panowie Assar Gabrielsson i Gustaf Larson byli 
przekonani, że rentowność będzie większa w przypadku produkcji ciężkich 
pojazdów użytkowych niż w przypadku samochodów osobowych i małych 
ciężarówek. Te lekkie pojazdy czasami musiały być sprzedawane niekiedy 
ze stratą z powodu ostrej konkurencji ze strony producentów tanich 
samochodów (głównie amerykańskich). W latach trzydziestych głównymi 
szwedzkimi producentami ciężarówek i autobusów były firmy Tidaholm  
i Scania-vabis. Liczba ciężarówek produkowanych rocznie przez każdego 
z tych producentów rzadko przekraczała sto. Volvo oczywiście kusiło 
rozpoczęcie produkcji i sprzedaży dużych ciężarówek. W 1929 roku 
Volvo rozpoczęło projektowanie większych ciężarówek z serii LV66  
i LV68. Poprzednie samochody ciężarowe były w dużej mierze oparte na 
komponentach, które były używane również w samochodach osobowych 
Volvo. 

Nowe serie ciężarówek LV66 i LV68 zostały wprowadzone w 1931 roku. Stały 
się one dość popularne, zwłaszcza w lżejszej wersji LV68/69/70 (trzy różne 
oznaczenia wskazywały na różne rozstawy osi). Modele LV66/67 nie zyskały 
takiej samej popularności z dwóch powodów - liczba sprzedawanych rocznie 
ciężkich ciężarówek była w tamtych czasach ograniczona, a górnozaworowy 
silnik benzynowy o mocy 75 KM nie był wystarczająco mocny do odśnieżania 
podczas ciężkich szwedzkich zim, co było dość ważnym źródłem dochodu 
dla właścicieli ciężarówek w tamtych czasach. Początkowo wprowadzono 
dwuosiowe ciężarówki, ale w 1933 roku zaprezentowano superciężkie 
pojazdy trzyosiowe. Były one używane m.in. jako cysterny lub ciężkie pojazdy 
budowlane.

Nowo wyprodukowane modele LV71 i LV73 okazały się popularne do tego 
stopnia, że ugruntowały pozycję Volvo jako głównego eksportera ciężarówek 
- i to często do krajów bardzo odległych od Szwecji. Różnice między LV71  
i LV73 dotyczyły głównie podwozia, aby poradzić sobie z różnymi zastosowa-
niami transportowymi. Modele LV72 i LV74 były identyczne jak LV71 i LV73, 
ale posiadały większy rozstaw osi. Bardziej popularną serią ciężarówek wśród 
tych dwóch modeli był tańszy LV71/72, który był przeznaczony głównie do 
drogowego transportu dystrybucyjnego, podczas gdy wersje LV73/74 miały 
większy margines na przeciążenie i dlatego były bardziej odpowiednie do jazdy 
w terenie i do użytku w celach budowlanych.

Mechanicznie modele LV71 i LV73 były konwencjonalne - posiadały silniki  
z zaworami bocznymi, czterobiegową skrzynię biegów i tylną oś z pojedynczą 
redukcją. Osiągi były wystarczające, ale jeśli klient chciał większe, to dostępna 
była opcja ciężarówek LV66 i LV68 z mocniejszymi silnikami benzynowymi gór-
nozaworowymi lub Hesselmana.

We wczesnych latach trzydziestych Volvo stało się nagle uznanym 
producentem (niezawodnych, ale staromodnych) lekkich i średnich ciężarówek, 
a także uznanym producentem cięższych (w niewielkiej liczbie) samochodów 
ciężarowych o nowoczesnym designie. Lekkie i średnie ciężarówki Volvo 
do 1932 r. nie były zbyt nowoczesne - miały hamulce na dwa koła i koła  
z drewnianymi szprychami. Było oczywiste, że potrzebna jest nowocześniejsza 
mniejsza ciężarówka. 

We wczesnych latach trzydziestych XX wieku, wraz ze wzrostem liczby 
ciężarówek poruszających się po dość złych w tamtych czasach europejskich 
drogach, dopuszczalny nacisk kół musiał być ograniczony. Nowe wymogi 
zmusiły firmę do przekonstruowania ciężarówek i umieszczenia siedzenia 
kierowcy nad silnikiem i przednią osią. Tak powstała rodzina „F-trucków”, 
czyli samochodów bez długiej maski przed kabiną. Volvo wdrożyło ten pomysł  
w zaprezentowanym w 1933 roku na Amsterdam Motor Show modelu LV75. 
Projekt LV75 został wykonany jako „koncepcja rodzinna”. Ogólnie rzecz biorąc, 
podwozie było identyczne jak w ciężarówce LV74 i posiadało bocznozaworo-
wy (dolnozaworowy) silnik benzynowy o mocy 65 KM. Aby zrekompensować 
zwiększony udział DMC na przednią oś konstruktorzy zdecydowali się na 
użycie osi z serii cięższych modeli - LV68. 

Po ciągłym unowocześnianiu ciężarówek i dostosowywaniu ich do coraz 
wyższych DMC zdecydowano się zaprojektować naprawdę nowoczesną lekką 
ciężarówkę z nowoczesnymi komponentami, zwiększyć roczną produkcję  
i spróbować przejąć pozycję lidera zajmowaną do tej pory przez ciężarówki 
amerykańskie na skandynawskim rynku.

Nowa seria LV76-78 (różniąca się DMC rodzajem zawieszenia i rozmiarem 
opon) była jedną z najlepszych lekkich ciężarówek, jakie kiedykolwiek opuściły 
bramy fabryki - ze względu na dużą żywotność i zaskakująco dużą liczbę 
egzemplarzy, które zachowały się w dobrym stanie do dnia dzisiejszego. 

Ze względu na dość wysokie zużycie paliwa klienci chcieli obniżyć koszty 
użytkowania samochodów ciężarowych. To był powód, dla którego Volvo 
wprowadziło do oferty nowy rodzaj silnika - silnik „Hesselmana”. Była to 
alternatywa dla silnika benzynowego i silnika wysokoprężnego, która została 
zaprojektowana przez szwedzkiego wynalazcę Jonasa Hesselmana. Silnik ten 
był oparty na silniku benzynowym i miał taki sam niski stopień sprężania, ale 
dzięki pompie wtryskowej w połączeniu ze świecami zapłonowymi i mocnym 
układem zapłonowym mógł być zasilany olejem napędowym (lub innym 
paliwem, które dało się rozpylić). Silnik ten stał się dość popularny, mimo,  
że nie był tak wydajny jak silnik wysokoprężny o wysokim stopniu sprężania. 
Jednak obsługiwany przez wprawnego kierowcę był dobrym źródłem zasilania. 

Do nowych ciężarówek (pierwszych ciężkich pojazdów wyprodukowanych 
przez Volvo) potrzebne były mocniejsze podzespoły. Rozpoczęto więc projek-
towanie specjalnych elementów do samochodów ciężarowych, w tym silnika, 
skrzyni biegów, tylnej osi i elementów podwozia. 

We wczesnych etapach planowania nowych samochodów ciężarowych 
brano pod uwagę dwa silniki - 6-cylindrowy, lub 8-cylindrowy - oba  
w układzie rzędowym. Ostatecznie wybrano bardziej tradycyjną konfigurację 
sześciocylindrowego silnika w połączeniu z niezsynchronizowaną cztero-
biegową skrzynią biegów. Ponieważ nowa seria samochodów ciężarowych 
obejmowała dość duży zakres DMC, w wersjach dwu- i trzyosiowych 
oferowane były różne osie tylne - z pojedynczą (dla LV68/69/70) lub podwójną 
(dla LV66/LV67) redukcją.

Z KART HISTORII CIĘŻARÓWEK EUROPEJSKICH  
VOLVO - STWORZONE DO CIĘŻKIEJ PRACY

Popyt na samochody w Skandynawii nie był zbyt duży. 
Rozpoczęcie produkcji pojazdu ciężarowego było ryzykowne. 
Ale okazało się, że ryzyko to się opłaciło. 500 sztuk pierwszego 
modelu Volvo planowano sprzedawać przez 2 lata, a sprzedano  
w 6 miesięcy. 

Firma Volvo rozpoczęła 
swoją działalność pod koniec 
1926 r., przygotowując się 
do produkcji samochodów, 
która rozpoczęła się  
w kwietniu 1927 r. Okazało 

się, że w Szwecji jest dość skromny popyt na szwedzki samochód. W grudniu 
1926 roku rozpoczęto jednak projektowanie ciężarówki o średniej ładowności 
(nazwanej „Serią 1”), która zjechała z taśmy produkcyjnej w 1928 roku.  
Na tym etapie produkcji i przy niewielkich wolumenach samochody ciężarowe 
montowano na tej samej linii produkcyjnej w Göteborgu, co samochody 
osobowe. 

W przeciwieństwie do skromnego popytu na samochody Volvo, pierwsza 
ciężarówka Volvo odniosła natychmiastowy sukces. Pierwotny plan zakładał 
wyprodukowanie 500 czterocylindrowych ciężarówek „Serii 1”, a później 
wprowadzenie mocniejszej sześciocylindrowej wersji. Ciężarówka Volvo  
Serii 1 posiadała skromny, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy zaledwie 
28 KM. Oficjalna ładowność była ograniczona do 1500 kg (połowa DMC), ale 
konstrukcja tego samochodu była bardzo solidna, więc często przewożono nim 
ładunki nawet dwukrotnie przewyższające zalecenia producenta. 

 
W przeciwieństwie do skromnego 
popytu na samochody Volvo, 
pierwsza ciężarówka Volvo odniosła 
natychmiastowy sukces.

SZWEDZKA STAL

TRZY BIEGI I DOBRA ERGONOMIA

DOSTOSOWANIE DO PANUJĄCYCH WARUNKÓW

LV66, LV68 I WYMAGAJĄCE ZADANIE ODŚNIEŻANIA

LV71-S I LV73-S

LV71-S I LV73-S

PRZESUNIĘCIE SILNIKA I ZDJĘCIE MASKI

LV76 - LV79

SILNIK HESSELMANA

Źródło: Volvo

Ilustracja 1. Volvo Serii 1 od razu 
zyskało sławę samochodu solidnego.

Źródło: Volvo

Ilustracja 2. Model LV 66/68.

Źródło: Volvo

Ilustracja 4: Model LV 71/73.

Źródło: Volvo

Ilustracja 5: Model LV 75 z kabiną 
nad silnikiem. Był to pierwszy model 
ciężarówki Volvo typu „Forward 
Control”.

Źródło: Volvo

Ilustracja 6: Model LV 76/79.

Źródło: Volvo

Ilustracja 3. Silnik Hasselmana był 
uruchamiany z użyciem benzyny,  
a zaraz po starcie do komory spalania 
za pośrednictwem pompy wtryskowej 
dostarczany był olej napędowy.

Żródło: Herranderssvensson, CC 
BY-SA 3.0, https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/deed.en, 
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WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE MARTEX WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE MARTEX

Jak oceniasz rok 2020 versus 2019? Czy był to kryzysowy rok 
mimo panującej pandemii koronawirusa, czy może niekoniecznie?

Jaki asortyment cieszył się największym zainteresowaniem 
wśród Klientów MARTEX w roku 2020?

Narzędzia MTX, co nowego w ofercie marki własnej? Jakie zainte-
resowanie tym asortymentem?

Nowe narzędzia on-line, wyszukiwarka www, dedykowane 
katalogi Działu WW - czy Klienci chętnie korzystają z tych 
narzędzi?

Plany na rok 2021, trendy dla działu, możliwości rozwoju?

[RAFAŁ ŁÓJ] Mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, nasz 
Dział Wyposażenia Warsztatowego zanotował zdecydowany wzrost 
sprzedaży. Rok 2020 zmusił nas do zmiany dotychczasowego modelu 
pracy, podejścia do obsługi klienta oraz przekierowania komunikacji  
w głównej mierze na działania on-line. Nasze aktywności stały się 
bardziej rozbudowane, a projekty jakimi zajmowaliśmy się znacznie 
bardziej angażowały cały nasz zespół. Mimo dużego zachwiania na 
przełomie marca i kwietnia 2020r. kiedy to rozpoczęła się pandemia,  
a zaraz po tym lockdown, zdołaliśmy w następnych miesiącach z nawiązką 
odbudować obroty. To, że pracujemy zdalnie, pozwoliło nam na szybszą 
reakcję na potrzeby klientów oraz na realizację projektów, które wymagają 
większego wysiłku i zaangażowania.

Na początku pandemii istniała obawa, że Klienci całkiem zrezygnują  
z inwestycji - oferty i wyceny jakie miały miejsce z początkiem roku  
w większości zostały wstrzymane, jednak już w maju 2020 sytuacja 
zaczęła wracać do normy. Właściciele warsztatów, mechanicy nie 
zrezygnowali z inwestycji mimo iż wahania kursu euro były znaczne. Popyt 
na maszyny i urządzenia pod koniec roku zwłaszcza w grudniu przerósł 
możliwości niektórych dostawców i zaczęło brakować towaru zwłaszcza 
w sektorze maszyn do wulkanizacji czy serwisu olejowego. W naszej 
firmie, dzięki szerokiej ofercie i wysokiej dostępności części tych samych 
kategorii od różnych dostawców, w tym marki własnej MTX, pozwoliło 
prawie bez zakłóceń zapewnić sprawną obsługę naszych Klientów. 

[R.Ł.] W roku 2020 największym zainteresowaniem cieszył się asortyment 
narzędzi akumulatorowych,  które jak widać powoli wypierają z warsztatów 
te przewodowe; testery diagnostyczne, stacje do klimatyzacji i urządzenia 
do obsługi wulkanizacji. Popyt na tego typu asortyment to utrzymujący się 
od kilku lat trend digitalizacji warsztatów, w których niezależne warsztaty 
w Polsce stale unowocześniają swoje wyposażenie, aby zachować kon-
kurencyjność na rynku. Rośnie też świadomość Klientów co do znaczenia 
jakości, a wiele krajowych firm pracuje na rzecz partnerów i kontrahentów 
z krajów Europy Zachodniej, co często oznacza konieczność zapewnienia 
wysokiego poziomu obsługi, także w obszarze posprzedażnym.

Istotnym elementem w strategii sprzedażowej działu i promowaniu 
pewnych rozwiązań są prezentacje narzędzi i nowinek technologicznych 
bezpośrednio u klientów na warsztacie, które spotykają się z dużym zain-
teresowaniem dając jednocześnie możliwość szybkiej interakcji i wymiany 
doświadczeń. 

[R.Ł.] Narzędzia MTX to brand własny MARTEX, pod którym oferowany 
jest asortyment w dwudziestu różnych liniach, w tym coraz większą 
grupę stanowią właśnie narzędzia pod Wyposażenie Warsztatowe.  
Ze względu na przystępną cenę i dostępność zainteresowanie tego typu 
narzędziami sukcesywnie rośnie, a ekspozytory z narzędziami MTX  
we wszystkich Oddziałach MARTEX w Polsce dodatkowo wzmacniają 
przekaz marketingowy i promocję marki. Szeroko rozbudowany wachlarz 
narzędzi ręcznych MTX jakie posiadamy na Oddziałach często powoduje, 
że Klienci sięgają po dane narzędzie i dokonują zakupy impulsywnie, od 
ręki. 

[R.Ł.] W związku z dynamicznym rozwojem oferty Wyposażenia Warszta-
towego w MARTEX i rosnącym zapotrzebowaniem rynku na profesjonal-
ne doradztwo, modyfikacji i optymalizacji uległa platforma sprzedażowa 
on-line działu WW. Wprowadzenie szeregu udogodnień pozwoli jeszcze 
sprawniej i wygodniej wyszukiwać narzędzia i urządzenia Wyposażenia 
Warsztatowego m.in. wg grupy towarowej po producentach – dostawcach 
do oferty. Ponadto celem wsparcia sprzedaży dwa razy w roku wydawany 
jest nowy katalog obejmujący aktualną ofertę dostawców cieszących 
się największym zainteresowaniem, którymi są: Airpress, Hazet, Jaltest, 
King-Tony, Milwaukee, Texa i inni. Zapraszamy do bieżącego śledzenia na  
www.warsztat.martextruck.pl.

Nowoczesne narzędzia on-line wdrożone w MARTEX wspierają sprzedaż  
i obsługę klientów

Wśród wiodących dostawców znajdują się m.in. firmy Hazet i Milwaukee

Finansowanie zakupów w systemie ratalnym zapewnia firma Pragma GO.  

[R.Ł.] Umowy bonusowo – sprzętowe to narzędzia wsparcia sprzedaży 
do klientów MARTEX dające możliwość skorzystania z dodatkowych 
przywilejów w ramach stałej współpracy. Nasza wieloletnia praktyka  
w tym zakresie przekłada się na wymierne wyniki finansowe i zacieśnioną 
współpracę, co pokazują statystyki i liczba rosnących rokrocznie 
wniosków. Umowy tego typu, w ramach naszego działu, często zawierane 
są przy zakupie droższych urządzeń, często z możliwością skorzystania 
z systemu ratalnego Pragma GO dostępnego w MARTEX. System 
ratalny Pragma GO to propozycja dla klientów którzy nie chcą kupować  
w systemie leasingowym, ale skorzystać z wygodnego systemu ratalnego. 
Jest to uproszczona metoda zakupu na raty, gdzie Klienci nie muszą 
składać żadnych dokumentów finansowych, a wystarczy przelew zwrotny 
z konta firmowego w celu weryfikacji. Finansowanie i weryfikacja z reguły 
nie trwa dłużej niż jeden dzień, co pozwala na sprawną obsługę klientów  
i dostawę urządzeń w krótkim okresie czasu.

[R.Ł.] Choć pandemia jeszcze trwa i nie wiadomo co przyniesie rok 2021 
to jesteśmy pełni optymizmu i zapału do pracy. Powszechnie wiadomo, 
że główną specjalizacją naszej firmy jest sprzedaż części do samochodów 
ciężarowych, lecz udział Działu Wyposażenia Warsztatowego stale rośnie. 
Oferowane przez nas maszyny i urządzenia są na bieżąco testowane; stale 
podnosimy poziom obsługi Klientów oraz wiedzę dotyczącą oferowanych 
przez nas towarów. Mamy bardzo duże plany na rozwój, być może nasz 
zespół wkrótce się powiększy a działania marketingowe i nowe narzędzia 
on-line dadzą wsparcie w obsłudze klienta. Korzystając z okazji chcę 
podziękować moim współpracownikom za wkład pracy i zaangażowa-
nie. Mam nadzieję że rok 2021 będzie rokiem dalszego rozwoju naszego 
Działu.

W ofercie narzędzi MTX znajdują się pojedyncze klucze i narzędzia ręczne, 
zestawy kluczy i nasadek, komplety różnego typu wkrętaków, narzędzi 
pomiarowych oświetlenie, itp. 

Stale wzbogacamy naszą ofertę w tym segmencie jednocześnie dbając  
o dobrą jakość. Nowości jakie ostatnio pojawiły się z brandu MTX  
to prasy 50 tonowe, rozpieraki hydrauliczne, szeroka gama podnośników 
oraz zestawy narzędzi. Będziemy się starać na bieżąco uzupełniać ofertę  
o nowości jakie pokazują się na rynku oraz zwracać uwagę na narzędzia 
specjalistyczne jakie wykorzystuje się do pracy w serwisie samochodów 
ciężarowych.

Pomimo trwającej na świecie pandemii SARS-CoV-2 i ogra-
niczeniom aktywności w wielu sektorach gospodarki na 
niespotykaną do tej pory skalę, Dział Wyposażenia Warsz-
tatowego MARTEX zrealizował postawione w 2020 roku 
cele roczne z nawiązką. 

WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE NA MIARĘ  
CZASÓW.  KONSEKWENTNIE PRACUJEMY NA ZAUFANIE KLIENTÓW.

Współpraca w ramach umowy bonusowo - sprzętowej dla 
Klientów MARTEX. Jak przebiega w tym zakresie?

Marka własna MTX jest istotną częścią oferty handlowej Działu Wyposażenia 
Warsztatowego MARTEX

Rafał Łój – kierownik Działu Wyposażenia Warsztatowego MARTEX
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ZF AftermarketZF Aftermarket

ZF AFTERMARKET PRZEKSZTAŁCA SWÓJ PORTAL 
INTERNETOWY W NARZĘDZIE NIEZBĘDNE DO 
PRACY W WARSZTACIE 

•  Warsztaty samochodowe, dealerzy, operatorzy flot oraz partnerzy ZF mogą skorzystać z całego wachlarzu    
    możliwości, które oferuje Portal ZF Aftermarket  
 
•  Najnowsza funkcja portalu to katalog produktów online wyposażony w funkcjonalną wyszukiwarkę 
 
•  Nowy katalog online docelowo zastąpi dotychczasowy WEBCAT z końcem marca br. 
 
•  Partnerzy konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech mogą wyszukać informacje o wycofywanych produktach  
    w jakości OE i akcjach serwisowych dotyczących wszystkich części. 

Całkowicie zmodernizowany portal ZF Aftermarket został 
wyposażony w szereg nowych funkcji. Strona internetowa 
aftermarket.zf.com w nowej odsłonie to platforma służąca  
do kontaktu ze wszystkimi uczestnikami rynku: od 
warsztatów samochodowych aż po hurtownie oraz sieć 
autoryzowanych partnerów serwisowych ZF. Przeznaczono 
dla nich dedykowaną strefę partnerów dostępną po 
zalogowaniu, gdzie uzyskają dostęp do bazy wiedzy 
technicznej oraz innych przydatnych usług.

Aktualne informacje techniczne to podstawa pracy wszystkich 
uczestników rynku części samochodowych. Sięgając po papierowe 
wersje katalogów i drukowane instrukcje montażu nie tylko tracimy 
nasz cenny czas, ale i ponosimy ryzyko płynące z posługiwania 
się zdezaktualizowanymi informacjami i tym samym narażamy 
się na zamówienie niewłaściwych części. Właśnie dlatego ZF 
oferuje dealerom części, pracownikom warsztatów i wszystkim 
innym zainteresowanym dostęp do informacji, których potrzebują 
w swojej codziennej pracy zgromadzonych w jednym miejscu  
w Internecie.

Katalog produktów online automatycznie dopasowujący się do rodzaju 
urządzenia cyfrowego.

Portal ZF Aftermarket zmodernizowano tak, by maksymalnie 
otworzyć się na potrzeby użytkownika. Część nowych funkcji 
dostępna jest dla wszystkich odwiedzających stronę – jednak 
tylko zarejestrowani użytkownicy mogą w pełni skorzystać ze 
zgromadzonej na stronie bazy informacji. Po zarejestrowaniu 
się na portalu ZF Aftermarket, użytkownicy zdobywają dostęp 
do spersonalizowanego obszaru dla partnerów, wyposażonego 
w zintegrowaną platformę komunikacyjną do wymiany 
fachowej wiedzy, danych i informacji. Po zarejestrowaniu się 
na portalu Aftermarket, użytkownicy zdobywają dostęp do 
spersonalizowanego obszaru dla partnerów, wyposażonego  
w zintegrowaną platformę komunikacyjną do wymiany fachowej 
wiedzy, danych i informacji. 

NOWY KATALOG WYPOSAŻONY W FUNKCJONALNĄ 
WYSZUKIWARKĘ

Nowy inteligentny katalog online jest dostępny dla wszystkich 
użytkowników. Umożliwia łatwe wyszukiwanie po numerze 
referencyjnym części, rodzaju pojazdu lub numerze VIN.  
W nowym katalogu online użytkownik znajdzie nie tylko 
szukaną część, ale także numer EAN, numer części OE  
i inne numery porównawcze oraz widzi zdjęcia produktów i może 
dowiedzieć się, w jakich innych pojazdach część zamienna może 
być zainstalowana. W razie potrzeby katalog zawiera również  
informacje o narzędziach specjalistycznych potrzebnych do 
montażu. Ponadto po zalogowaniu do portalu można pobrać 
instrukcje montażowe dla wszystkich części zamiennych ZF: 
Lemförder, Sachs i TRW oraz akcje serwisowe producentów 
pojazdów. Użytkownik ma dostępne również historie 
wyszukiwania, zarówno części jak i pojazdów. 

 
  
 
Nowa odsłona Portalu ZF Aftermarket jest nie tylko narzędziem 
komunikacji dedykowanym warsztatom samochodowym, 
lecz również oferuje każdej z grup użytkowników dostęp do 
spersonalizowanych informacji i funkcji. Oddziały ZF oraz nasi 
partnerzy serwisowi należący do Grupy ZF oraz warsztaty 
partnerskie na całym świecie, specjalizujące się w naprawie  
i regenerowaniu produktów ZF - również korzystają z portalu  
w celu uzyskania niezbędnych informacji. 

Partnerzy konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech mogą skorzystać 
z pełnego dostępu do platformy oraz bezpośredniego wsparcia: 
mogą przeglądać instrukcje montażu, otrzymywać powiadomienia 
o akcjach serwisowych i częściach wycofanych z rynku - wszystkich 
producentów samochodów, nie tylko produktów ZF. To niezbędne 
informacje dla niezależnych warsztatów oferujących przeglądy 
i konserwację zgodną z wytycznymi producenta oraz będącą 
warunkiem do zachowania gwarancji pojazdu. 

W dziale “Informacje techniczne” użytkownik znajdzie video-
instrukcje montażowe, ciekawe fakty o zmianach w zakresie 
materiałów produkcyjnych lub modelu danej części, wsparcie 
techniczne dotyczące montażu i demontażu części, informacje  
o produkcie (na przykład karty bezpieczeństwa i charakterystyki, 
rodzaje smarów), fachową pomoc w zakresie diagnostyki 
pojazdów, wskazówki pomagające uniknąć uszkodzenia części  
i wiele więcej. Informacje te dostępne są po darmowej rejestracji. Portal dostosowany jest do wymogów wszystkich urządzeń 

cyfrowych i można korzystać z niego wygodnie zarówno 
za pomocą komputera, jak i smartfona. W dodatku, każdy 
użytkownik otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu 
klienta dostosowanego do statusu partnerskiego: z informacjami 
skrojonymi na miarę oraz wyróżnionymi modułami dopasowanymi 
do indywidualnych potrzeb.

Dzięki optymalizacji witryny dedykowanej rynkowi aftermarket, 
ZF stworzył wszechstronną platformę cyfrową niezbędną  
w codziennej pracy na rynku samochodowym - zaprojektowaną 
nie tylko dla partnerów konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech, ale 
dla wszystkich użytkowników rynku samochodowego. 

Dzięki serii funkcji uzupełniających bazę wiedzy technicznej, 
portal ZF Aftermarket stanowi wszechstronne narzędzie 
informacyjne dotyczące wszystkich aspektów pracy warsztatu 
samochodowego. Pośród nich można znaleźć:

•     Możliwość rejestracji do programu lojalnościowego  
       ZF [pro]Points,

•     Możliwość zapisania się do konceptu warsztatowego  
       ZF [pro]Tech i udział w szkoleniach technicznych,

•     Wyszukiwarkę dystrybutorów części i partnerów  
        serwisowych w okolicy,

•     Newsletter, blog i inne źródła informacji; 

PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI DLA WSZYSTKICH 
UŻYTKOWNIKÓW RYNKU CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH
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VALEO - SWF VALEO - SWF

Technologia Aquablade™ na rynku 
wtórnym – nowe wycieraczki do 
autobusów

Technologia Aquablade™ na rynku IAM

Nowości w ofercie SWF – AquaBlade™ 
dla autobusów

Valeo poszerza ofertę innowacyjnych 
wycieraczek Aquablade™, dostępną na 
rynku wtórnym. Pod marką SWF zostały  
wprowadzone referencje przeznaczone do 
autobusów marek Setra Kässbohrer  
i Mercedes-Benz.

Aquablade™ to innowacyjne rozwiązanie, 
które opiera się na precyzyjnym natrysku 
płynu na powierzchnię szyby pojazdu, 
uzyskiwanym dzięki wkomponowaniu dysz 
spryskiwaczy w pióro wycieraczki. Wycieranie 
szyby jest szybsze i bardziej równomierne niż  
w przypadku tradycyjnych wycieraczek. Jego 
jakość nie jest też zależna od prędkości jazdy. 

Sprawność wycieraczek Aquablade™ została 
potwierdzona w licznych testach, przeprowa-
dzonych przez niemiecki Instytut Fraunhofera. 
Dowiedziono tam, że AquaBlade™ umożliwia 
szybszą o 0,315 s reakcję kierowcy niż w przypadku 
tradycyjnego rozwiązania. W praktyce oznacza to 
skrócenie drogi zatrzymania przy prędkości 50 
km/h o 4 metry, co odpowiada szerokości przejścia 
dla pieszych. 

Technologia AquaBlade™ zadebiutowała jako 
oryginalne wyposażenie samochodów osobowych 
klasy premium. Z czasem zaczęła być stosowana 
także w innych typach pojazdów, a od niedawna jest 
dostępna na rynku wtórnym, pod markami Valeo  
i SWF. Według obliczeń firmy Valeo, wycieraczki 
AquaBlade™ są już obecne w ponad milionie 
pojazdów, poruszających się po europejskich 
drogach. 

Po sukcesie na rynku samochodów osobowych, 
firma Valeo zdecydowała się wprowadzić 
technologię AquaBlade™ także w sektorze 
pojazdów użytkowych oraz autobusów.  
Na rynku wtórnym zadebiutowały właśnie nowe 
referencje wycieraczek AquaBlade™, przeznaczone 
do autobusów marek Setra i Mercedes-Benz. 
Są to dokładnie te same produkty, które firma 
dostarcza na pierwszy montaż do tych pojazdów. 

Nowe wycieraczki SWF AquaBlade™ to komplety 
przeznaczone do autobusów:

     Setra Kässbohrer ComfortClass i TopClass

     Mercedes Benz Citaro

 
Wydajny system dystrybucji płynu do 
spryskiwaczy zwiększa bezpieczeństwo jazdy  
w trudnych warunkach atmosferycznych.  
Jest to niezwykle istotne w przypadku pojazdów 
służących do przewozu ludzi. Wycieraczki 
AquaBlade™ nie tylko zapewniają błyskawiczne 
czyszczenie szyby i tym samym polepszanie 
widoczności dla kierowcy. Są także niezawodnym 
wsparciem dla systemów bezpieczeństwa pojazdów.  
W przypadku wielu pojazdów najnowszej 
generacji, kamery i czujniki systemów 
wspomagania kierowcy umieszczone są na 
szczycie szyby czołowej. Strumień płynu 
z tradycyjnego spryskiwacza często tam nie sięga, 
zwłaszcza przy wyższych prędkościach jazdy. Dzięki 
zastosowaniu AquaBlade™ problem ograniczonego 
pola widzenia kamer i czujników został wyelimino-
wany.
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TEXTAR WABCO

Nowy układ graficzny to przede wszystkim dodatkowe, 
pomocne informacje. Jest ponadto bardziej czytelny i przejrzysty,  
a uproszczony wzór etykiet ułatwia mechanikowi właściwą identyfikację 
produktu.  

“Wprowadziliśmy etykiety z bardziej czytelnym układem 
graficznym na opakowaniach klocków hamulcowych Textar 
do pojazdów użytkowych wiedząc jak cenny jest czas w pracy 
każdego warsztatu. Chcemy, aby praca z naszym produktem 
była łatwa i wygodna. W jednym miejscu na opakowaniu 
mechanicy dostają najważniejsze parametry potrzebne do szybkiej  
i bezbłędnej wymiany klocków.” - mówi Joanna Krężelok, Dyrektor 
oddziału TMD Friction Services w Polsce.

Najważniejsze informacje zawarte na nowej etykiecie to: 
szczegółowe wymiary klocka hamulcowego z symbolami 
wysokości, szerokości i grubości, symbol informujący  
o akcesoriach i/lub czujniku zużycia które znajdują się w pudełku,  
a także piktogram definiujący zastosowanie (ciągnik siodłowy, 
naczepa, autobus) z oznaczeniem osi, do której przeznaczone są klocki 
hamulcowe (przednia, tylna lub obydwie). 

Wyraźnie oznaczony jest również producent oraz typ układu 
hamulcowego, a także marki i modele, do których przeznaczone 
są klocki hamulcowe. Na etykiecie znajduje się także kod kreskowy.  
Gdy zeskanujemy go za pomocą bezpłatnej aplikacji Textar Brakebook 
na telefon, jesteśmy bezpośrednio przekierowani do strony produktu 
w katalogu online, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje 
techniczne. 

Opakowania z nową etykietą będą sukcesywnie zastępować 
dotychczasowe.

O firmie TMD Friction

TMD Friction, spółka zależna należąca w całości do Nisshinbo Holdings 
Inc., jest wiodącym na świecie producentem okładzin hamulcowych 
dla przemysłu samochodowego i hamulcowego. Oprócz okładzin 
hamulców tarczowych i bębnowych do samochodów osobowych 
i pojazdów użytkowych, portfolio produktów obejmuje również 
okładziny hamulcowe do samochodów wyścigowych oraz materiały 
cierne dla przemysłu. TMD Friction zaopatruje światowy rynek części 
zamiennych w marki Textar, Nisshinbo, Mintex, Don, Pagid i Cobreq.  
TMD Friction opracowuje i produkuje również pod marką Cosid okładziny 
cierne do zastosowań przemysłowych. Grupa TMD Friction posiada 
cztery lokalizacje w Niemczech oraz kolejne w Europie, USA, Brazylii, 
Meksyku, Chinach i Japonii oraz zatrudnia około 4500 pracowników na 
całym świecie. 

Więcej informacji na stronie www.tmdfriction.com.

NOWE ETYKIETY NA OPAKOWANIACH 
KLOCKÓW HAMULCOWYCH TEXTAR DO 
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

Czas w pracy mechanika jest bardzo ważny, dlatego 
opakowania klocków hamulcowych Textar do pojazdów 
użytkowych otrzymały etykiety z nowym układem 
graficznym. Wyraźnie oznaczony producent, typ 
układu hamulcowego, zastosowanie, a także marki  
i modele pasujące do klocków. To wszystko znacząco 
przyspiesza bezbłędną identyfikację, a co za tym idzie – 
wymianę.



24 25TIM 2/2021 TIM 2/2021

SCHAEFFLER CONTINENTAL
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FEBI FEBI
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DINEX MERITOR
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ELRING WESEM

HEAVY DUTY – SILNIKI DIESLA EURO VI
Firma Elring z niezwykle przekonującym programem uszczelnień do silników

Po wprowadzeniu normy emisji spalin Euro VI dla silników Diesla 
o dużej pojemności bardzo wiele zmieniło się również w obszarze 
uszczelnień do silników. Aby to pokazać, cofnijmy się najpierw 
do historii normy emisji spalin Euro 6. W czerwcu 2009 r. została 
ona zatwierdzona do stosowania na obszarze Unii Europejskiej  
i obowiązuje od 31 grudnia 2012 r. (badanie typu) bądź od 31 
grudnia 2013 r. (badanie pojazdów produkowanych seryjnie).  
W porównaniu z normą Euro V wartości graniczne dla samochodów 
ciężarowych zostały obniżone normą Euro VI o około 67 procent  
w przypadku cząstek i nawet o 80 procent w przypadku tlenków 
azotu. Normą VI wprowadzono również wartość graniczną dla cząstek 
zawartych w spalinach. Niektóre kraje spoza Unii Europejskiej również 
wzorowały się na normie emisji. Aby spełnić wymagania dotyczące 
obniżonych wartości granicznych, europejscy producenci samochodów 
ciężarowych wybrali połączenie zwalczania emisji wewnątrz silnika 
przez recyrkulację spalin (EGR), jak i za silnikiem przez selektywną 
redukcję katalityczną (SCR) w różnych postaciach.Jednocześnie normy 
Euro 6 żadnemu producentowi nie uda się już spełnić bez filtra cząstek 
stałych (DPF). Jest to spowodowane tym, że oprócz masy mierzy się 
również liczbę cząstek, które tylko po zredukowaniu można oddać 
do środowiska. W ten sposób redukuje się przedostające się do płuc, 
ultradrobne cząstki sadzy.

Technologia silników Euro VI 
 
Za pomocą jakich rozwiązań technicznych w silniku producenci osiągnęli 
tak drastyczne obniżenie wartości granicznych? Przede wszystkim 
prawie wszyscy producenci stosują nowy materiał na blok silnika i głowicę 
cylindra. Często wybieranym materiałem jest żeliwo szare z grafitem 
wermikularnym, które posiada szczególną wytrzymałość na zmiany 
temperatury i tylko minimalnie rozszerza się w wysokich temperaturach. 
Głowica cylindra i skrzynia korbowa mają więc w przybliżeniu takie same 
współczynniki rozszerzalności. Tak więc niedopasowanie pomiędzy 
tymi obydwoma elementami zostaje zredukowane do minimum. Wadą 
nowego materiału są stosunkowo niewielkie możliwe do przyłożenia 
siły działania śrub, co widać przy porównaniu momentów dokręcenia 
pomiędzy pojazdami Mercedes Benz OM 460 i OM 471, oba o pojemności 
skokowej 12,8 litrów. W OM 471 muszą wystarczyć wyraźnie zredukowane 
momenty dokręcania dla śrub mocujących głowicę cylindrów. 
 
Jednoczęściowe głowice cylindrów z jednym lub też dwoma 
położonymi powyżej wałkami rozrządu zmieniają ponadto 
zasadniczo sztywność części w stosunku do poszczególnych 
głowic cylindrów i tym samym w znacznym zakresie ruchy części 
w porównaniu z silnikami Euro V. Dochodzi do tego silny wzrost 
wartości szczytowych ciśnienia wtryskiwania i ciśnienia spalania  
w nowoczesnych układach wtryskowych. I tak w popularnym silniku 
DAF MX 13 stopień sprężania wzrósł z 17,4:1 dla Euro V do 18,5:1 
dla Euro VI. Wartość szczytowa ciśnienia wtryskiwania wzrosła  
z 1620 do 2500 barów. Podobnymi wartościami cechują się również 
silniki do samochodów ciężarowych innych producentów. Także 
zmiana wartości szczytowych temperatury spalania jest znaczącym 
aspektem, który należało uwzględnić przy konstrukcji uszczelnień 
do tych silników. Wszystkie te wartości mają wpływ na uszczelnienia 
w nowoczesnych silnikach Euro VI. Czynnikiem wywierającym 
największy wpływ na uszczelnienie głowicy cylindrów jest jednak 
zwiększenie się drgań uszczelnianej szczeliny, czyli podnoszenie 
się głowicy cylindra z bloku cylindra na skutek ciśnienia spalania  
w cylindrach. Wymagany typ bądź sposób konstrukcji tych uszczelnień 
głowicy cylindrów określa się jako uszczelnienia metalowo-
elastomerowe.

Jak technologia ta wygląda  
w szczegółach?
 
Uszczelnienie komór spalania następuje za pomocą wykonanego 
na warstwie nośnej wytłoczenia, które dzięki ukształtowaniu  
i zastosowanemu materiałowi może zachowywać się elastycznie  
w określonych granicach. Ponadto z wytłoczeniem połączone są obie 
warstwy wierzchnie, które po nałożeniu tworzą klasyczne obrzeże 
komory spalania i działają przy tym jak stoper ograniczający drgania 
uszczelnianej szczeliny. Technologia ta od wielu lat jest standardem  
w przypadku uszczelnień głowicy cylindrów z warstwami metalowymi 
w samochodach osobowych. Dzięki zastosowaniu odpornej na wysokie 
temperatury stali szlachetnej, która w celu lepszej ochrony przed korozją 
jest również polerowana, zapewnia się również odpowiednią trwałość. 

Uszczelnienie od oleju silnikowego i płynu chłodniczego uzyskuje się 
dzięki elastomerom, które są nanoszone na warstwy nośne metodą 
formowania wtryskowego. Stosowanym materiałem jest odporny na 
wysoką temperaturę kauczuk fluorowy (FKM). Dodatkowo stosowana 
jest natryskiwana, okalająca elastomerowa powłoka uszczelniająca, 
która służy do perfekcyjnej ochrony antykorozyjnej obu warstw 
wierzchnich.

Z powodu długości i szerokości tych uszczelnień ElringKlinger 
opracował konstrukcję, którą można opisać jako puzzle. Pozwoliło 
to jednocześnie uzyskać zarówno dobre, ekonomiczne produkty, 
jak również redukcję kosztów narzędzi. W sumie chodzi o osiem 
elementów uszczelniających, podzielonych tak, że trzy z nich 
przypadają na warstwę pośrednią i po dwie na warstwę górną  
i dolną.

Niezawodna jakość od samego początku 

Jak pokazały ostatnie lata, silniki te osiągają przebiegi daleko ponad 1,5 
miliona kilometrów, zanim trzeba je pierwszy raz remontować. Przebiegi 
te są potwierdzeniem gwarancji jakości Elring od samego początku 
wprowadzania nowej technologii.

Do kompletnego remontu silników pojazdów użytkowych firma 
Elring oferuje całą paletę zestawów uszczelniających, zestawów 
uszczelniających do głowic cylindrów i pojedynczych uszczelnień. 
Na stronie internetowej firmy Elring www.elring.de znajdują 
się wszystkie istotne informacje. Warto podkreślić, że istnieje 
możliwość bezpłatnego pobrania rysunków rozstrzelonych  
z odpowiednimi numerami Elring i numerami oryginalnymi dla wszystkich 
powszechnych silników pojazdów użytkowych. Ponadto w katalogu 
online znajdują się wykonane w wysokiej rozdzielczości fotografie 
prawie wszystkich pojedynczych elementów – ponieważ jakość znajduje 
swe potwierdzenie w serwisie.
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EXIDE EURORICAMBI
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NOXY NOXY
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OSRAM OSRAM
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LIQUI MOLY NISSENS

Dlaczego warto regularnie płukać silnik? 

Dymienie z rury wydechowej i spadek osiągów silnika nie 
zawsze muszą być oznaką poważnej awarii. Przypadłości 
te bardzo często spowodowane są stosowaniem oleju  
o słabej jakości bądź jego nieterminową wymianą.

Zaniedbanie układu smarowania może przyczynić się 
do powstania zanieczyszczeń, które blokują pierścienie 
tłokowe. Zapieczone pierścienie przyczyniają się do 
pogorszenia kompresji i zwiększenia zużycia oleju.  
To jednak nie wszystko bowiem zanieczyszczenia  
w układzie olejowym mogą mieć wpływ na zatkanie 
kanałów olejowych. W skrajnych przypadkach złogi 
mogą spowodować awarię turbosprężarki lub łożysk 
wału korbowego. Co równie ważne zapchanie kanałów 
olejowych skraca żywotność hydraulicznych regulatorów 
luzu zaworowego.

Profilaktyka popłaca. 

Aby, nie dopuścić do poważnej usterki silnika warto 
systematycznie płukać układ smarowania podczas 
okresowej wymiany środka smarnego. Jeszcze do 
niedawna panowała obiegowa opinia, że w ten sposób 
można silnik „rozszczelnić”. W praktyce nagar, szlam  
i inne zanieczyszczenia wewnątrz silnika nie odgrywają 
żadnej pozytywnej roli. Najlepszą metodą na pozbycie 
się szkodliwych zanieczyszczeń jest dodanie do starego 
oleju dodatku Engine Flush o numerze 2662. Produkt 
ten zawiera dodatki dyspergujące, których zadaniem 
jest rozpraszanie sadzy w całej objętości oleju oraz 
detergenty skutecznie czyszczące wnętrze silnika.  
Po wlaniu dodatku do „starego oleju” należy uruchomić 
silnik na około 10 – 15 minut, w tym czasie silnik 
powinien pracować na biegu jałowym. Oszczędności 
spowodowane mniejszą konsumpcją oleju pokryją  
z nawiązką koszt chemicznej terapii.

Jak sprawdzić skuteczność czyszczenia ? 

Aby, sprawdzić skuteczność płukanki należy dokonać 
pomiaru kompresji przed płukaniem. Czynność tą należy 
powtórzyć również po całej operacji i „zalaniu” świeżego 
oleju. Z naszych doświadczeń wynika, że w przeważają-
cej większości przypadków płukanie przyczyniało się do 
zwiększenia kompresji i z reguły wyciszało pracę silnika.

Drugim sposobem jest zwykły test za pomocą kawałka 
bibuły. W tym wypadku należy porównać ilość cząstek 
stałych w jednej kropli zużytego oleju. Następnie należy 
dokonać procesu płukania i całą operację powtórzyć. 
W drugiej próbce zawsze będzie mieć więcej zanie-
czyszczeń. Dzieje się tak dlatego, że zużyty, kwaśny olej 
traci swoje zdolności myjące i dyspergujące. Dodanie 
płukanki sprawia, że olej odzyskuje tę zdolność.  
W takim wypadku doskonale widać ile zanieczyszczeń 
pozostałoby w oleju, gdybyśmy nie zastosowali płukania 
silnika. 

*Pół litra Engine Flush nr 2662 wystarcza na 5 litrów 
oleju silnikowego.
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NISSENS NISSENS
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DELPHI TECHNOLOGIES DAYCO
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PHILLIPS EUROPEBORG WARNER
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PHILIPS LUMILEDPETERS
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GIGANT DIESEL TECHNIC
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VARTA NTN SNR
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DAKEN AL-KO
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PEWAG GRAFEN
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FLEETGUARD WAŚ



64 65TIM 2/2021 TIM 2/2021

BOSMA COVIND
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AMPRO JURATEK
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PRESTOLITE HORPOL
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SAMPA SAMPA
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HAZET EMMERRE
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COSIBO ZAP
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FRISTOM FRISTOM
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COS.PEL HYBSZ
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FORANKRA ATP DIESEL
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HOBI FIRENZA
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SERTPLAS SORL
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ROLLING TANGDE
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OTANI TRUCKEXPERT

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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KONTAKTY CENTRALA
Sekretariat
tel. 32 439 08 10
tel. 32 433 23 55
biuro@martextruck.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
V-CE PREZES ZARZĄDU
Andrzej PARZOCH
tel. 32 423 14 67
kom. 530 906 908
a.parzoch@martextruck.pl

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY 
I MARKETINGU
Janusz DYRKA 
tel. 32 423 14 39
kom. 668 877 315
j.dyrka@martextruck.pl

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

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

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

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

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

DORADCA DS. CZĘŚCI DO SKRZYŃ 
BIEGÓW I MOSTÓW NAPĘDOWYCH
Rafał MAGIERA
kom. 735 986 150
r.magiera@martextruck.pl

DZIAŁ OPON
Sebastian TKOCZ
kom. 882 430 568
s.tkocz@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

KONTAKT DO ODDZIAŁÓW MARTEX

KONTAKT MARTEX

WWW.MARTEXTRUCK.PL

SEM



PROMOCJE

PROMOCJA KWARTALNA

Ceny promocyjne netto, oferta ważna do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji

CHŁODNICA KLIMATYZACJI 
IVECO STRALIS  
 
NIS94713

218,00 PLN

CHŁODNICA KLIMATYZACJI 
SCANIA 4 05.96- 
 
NRF35061 

238,00 PLN

ŚRODEK DO 
KLIMATYZACJI SMART 
250 ML
 
PG-IN-SCAAZ-U01 

13,60 PLN

OSUSZACZ 
KLIMATYZACJI DAF 95XF 
01.97- 

DFD028

39,62 PLN

KPL.NAPR.ZACISKU HAM.
MERITOR D3  
 
UNB7045 

550,00 PLN

NAKLEJKA MARTWE POLE 
NA SAMOCHÓD 250X170 
ANGLES MORTS MAGNES 
 
R603MAGNES 

6,73 PLN

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
GALWAN.WK-HP 50 
 
TD102034 

129,00 PLN

NAKLEJKA MARTWE 
POLE NA SAMOCHÓD 
250X170 KPL 25 SZT. 
 
LIPD 

65,00 PLN

LAMPA ROBOCZA 
PROST.12/24V 
 
5815.08.LB 

29,00 PLN

PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L 
 
20-B04 

10,93 PLN

KPL. FILTRÓW 
MB ACTROS MP4 
4710900855
 
FK13924 

139,00 PLN

ŻEL ANTYBAKTERYJNY 
1L 70% ALKOHOLU 
 
5903111129682   

21,96 PLN

ZMYWACZ 
UNIWERSALNY 600 ML 
QUINTON HAZELL 
 
QHB600 

5,99 PLN


