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Dynamiczny rozwój oddziału Kraków wymusił konieczność zmiany 

lokalizacji obiektu na nowy z większymi możliwościami obsługi klientów. 

11 osobowy zespół specjalistów truck zarządzanych przez Agentów, 

Artura Trębacza i Sebastiana Gatza, od 16 maja br. zaprasza do nowego 

obiektu z działem sprzedaży o powierzchni 60 m2 i 5 stanowiskami obsługi 

klienta oraz magazynem zlokalizowanym na dwupiętrowej antresoli 

o powierzchni blisko 1000 m2. Łatwy dojazd do Oddziału komunikują 

tablice kierunkowe, jaki i wielkoformatowy baner umieszczony na elewacji 

obiektu. Oddział czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8.00 - 17.00, soboty od 8.00 - 13.00. Nowy adres to: ul. Obrońców 

Modlina 5a, 30-733 Kraków. Telefon pozostaje bez zmian 12 654 06 06 

oraz dodatkowy 12 357 89 02. MARTEX Kraków zaprasza Klientów do 

odwiedzin w nowej lokalizacji.

W uznaniu za konsekwentne 

redukowanie ryzyka utraty należności 

od kontrahentów i prowadzenie 

biznesu zgodnie z kanonem dobrych 

praktyk rozważnych firm, MARTEX po 

raz kolejny otrzymał ten zaszczytny 

tytuł. Otrzymując tytuł, firma MARTEX 

znalazła się w elitarnym gronie przedsiębiorstw, które poprzez swoje 

działania przyczyniają się do poprawy moralności płatniczej na polskim 

rynku.

Oddział Poznań – Gądki został otwarty 16 maja 2022 roku i jest już drugim 

oddziałem firmy MARTEX w Poznaniu, a 38 wśród wszystkich lokalizacji 

w Polsce. Obiekt jest zlokalizowany w miejscowości Gądki ul. Spedycyjna 2, 

w pobliżu drogi krajowej S11, ok. 5 min do zjazdów na drogi ekspresowe 

S5/A2; w niedalekim sąsiedztwie magazynów centralnych największych 

operatorów logistycznych.

Zespół tego oddziału to 12 specjalistów z wieloletnim doświadczeniem  

i znajomością branży truck, którymi zarządza Agent Filip Krzyżaniak.

Dział obsługi klienta tego oddziału stanowi 100 m2 z 6 stanowiskami 

sprzedażowymi, a magazyn oddziału to ponad 1400 m2 powierzchni 

z szeroką ofertą markowych części do samochodów ciężarowych, 

dostawczych, naczep i autobusów. Towar dostarczany jest do klientów 

za pośrednictwem sześciu samochodów dowożących zamówienia 

w określonych godzinach i według ściśle uzgodnionych tras. Atutem 

oddziału jest duży, przejazdowy parking dla samochodów ciężarowych, 

możliwość zatankowania AdBlue oraz możliwość wymiany zakupionych 

opon na placu oddziału. 

Oddział czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 - 17.00, soboty  

7.00 - 14.00.  Telefony kontaktowe do oddziału: tel. + 48 539 630 406,  

+ 48 539 630 407. Klientów zainteresowanych współpracą zapraszamy do 

sprawdzenia zasobności magazynu oraz promocyjnych cen.

Dzień Otwarty w    

MARTEX Rzeszów już 

za nami. Frekwencja 

jak zwykle dopisała. 

Dla wielu klientów 

była to doskonała 

okazja do pierwszych po pandemii odwiedzin oddziału w Rzeszowie, 

bezpośrednich rozmów z właścicielami i pracownikami, wymiany 

doświadczeń oraz do zapoznania się z pełną ofertą truck. Przygotowane 

zostały również stoiska wybranych dostawców, którzy licznie przybyli 

na spotkanie. Byli to: Airpress, Bridgestone, Donaldson, Febi Bilstein, 

Gedore, Hazet, King Tony, Mahle, Milwaukee, Otani i Varta. Wszyscy goście 

rozkoszowali się zimnym, beczkowym piwem oraz pysznościami z grilla 

przygotowanymi specjalnie na tę okoliczność. Klientom oraz Dostawcom 

serdecznie dziękujemy za udział w Dniach Otwartych!

2 czerwca 2022 roku pracownicy centrali 
MARTEX wzięli udział w szkoleniu wyjazdowym 
do fabryki Donaldson w Skarbimierzu k. Brzegu 
- najnowszej i najnowocześniejszej fabryce 
dostawcy w Europie. Fabryka w Skarbimierzu 
produkuje filtry dla branży hydraulicznej oraz 
truck engine a ich produkty są wysyłane na 
cały świat. Uczestnicy szkolenia zapoznali się 
z produkcją filtrów powietrza, puszkowych 

oraz hydraulicznych. Poznali specyfikę procesu produkcyjnego, logistyki 
materiałowej oraz wysłuchali prezentacji produktowej, którą poprowadził 
Grzegorz Tomasik, Dyrektor Operacyjny zakładu Donaldson Skarbimierz. 
Miłym zwieńczeniem wizytacji był wspólny lunch uczestników z przedsta-
wicielami firmy oraz ciekawa, merytoryczna dyskusja, która wywiązała 
się wśród gości.

W dniach 18-19 maja 2022 roku grupa pracowników MARTEX odwiedziła 
główny zakład produkcyjny MAHLE – zlokalizowany w Krotoszynie,  
w województwie wielkopolskim. Uczestnicy wyjazdu brali udział  
w szkoleniu technicznym dotyczącym części silnikowych oraz zwiedzili 
m.in. odlewnię żeliwa, zapoznali się z obróbką mechaniczną tulei do 
aut ciężarowych oraz cylindrów do silników samochodów osobowych, 
a także kuźnię zaworów wraz z ich obróbką. Uczestnicy wzięli udział  
także w części praktycznej szkolenia, która polegała na rozpoznawa-
niu uszkodzeń części silnikowych z naciskiem na wskazanie powodu ich 
uszkodzeń. Celem takiego modułu jest propagowanie diagnozowania 
problemu wymienianej części by nowo zamontowana nie podzieliła jej 
losu i także szybko nie przestała działać. Wracając do samej produkcji 
- wysoka automatyzacja procesów, wykwalifikowany personel oraz 
wysokie standardy jakościowe produkcji zrobiły na uczestnikach ogromne 
wrażenie. Serdeczna atmosfera stworzona przez pracowników MAHLE na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników. Szkolenie zostało 
potwierdzone Certyfikatem MAHLE, który sprawia, że pracownicy 
MARTEX na rynku części zamiennych w segmencie ciężarowym stali się 
ekspertami w swojej dziedzinie.

W terminie 24-26 
maja 2022 roku, 
8 osobowa grupa 
specjalistów działu 
do skrzyń biegów, 
mostów napędowych 
i silników oraz 
pracowników centrali 

MARTEX miała okazję uczestniczyć w 3 - dniowym szkoleniu wyjazdowym 
zorganizowanym przez Euroricambi, w Bolonii we Włoszech. Poza 
zwiedzaniem kilku nowoczesnych zakładów produkcyjnych, centrum 
badawczo – rozwojowego oraz zapoznaniem się ze szczegółowym cyklem 
produkcyjnym części do skrzyń biegów dedykowanych pod ciężarówkę, 
uczestnicy mieli również możliwość degustowania włoskich specjałów  
i zwiedzania zabytkowej zabudowy stolicy regionu, Bolonii.

Centrala firmy oraz szkolenie Euroricambi, Bolonia.

Uczestnicy szkolenia w Krotoszynie, Mahle.

Szkolenie produktowe  
Donaldson.

Mamy przyjemność poinformować, że 
nasza firma po raz kolejny otrzymała tytuł 
Diamenty Forbesa 2022. Jest to wyróżnienie 
przyznawane rokrocznie przez redakcję 
miesięcznika „Forbes” dla najdynamiczniej roz-
wijających się polskich przedsiębiorstw, które 
w ciągu 3 ostatnich lat zanotowały najszybszy 
wzrost swojej wartości. Otrzymaliśmy nagrodę  
w kategorii firm o poziomie przychodów 

powyżej 250 mln PLN w województwie śląskim. Tego sukcesu nie 
moglibyśmy osiągnąć bez zaangażowania naszych pracowników, którzy 
przyczyniają się do ciągłego rozwoju naszej firmy oraz Was - Klientów, 
którzy od blisko 30 lat niezmiennie korzystacie i wybieracie MARTEX jako 
swojego dostawcę części truck. Dziękujemy!

1 czerwca 2022 roku w oddziale MARTEX 

Wrocław pojawił się ciężarowy pojazd 

INFOMOBIL marki BPW w ramach ogólno-

krajowej trasy szkoleniowej. Na parkingu 

przed oddziałem dla zaproszonych klientów, 

właścicieli warsztatów ciężarowych, 

mechaników oraz właścicieli flot samochodów ciężarowych, ekspert  

z ramienia BPW Łukasz Łatkowski w 2 blokach tematycznych zaprezen-

tował zagadnienia związane ze szkoleniem. Pierwsza część dotyczyła 

prawidłowego doboru części zamiennych oraz obsługi katalogu interne-

towego dostawcy „MyBPW”. Z kolei druga część dotyczyła produktów 

i obsługi serwisowej osi BPW i zawieszeń pneumatycznych, zaleceń 

obsługowych i wskazówek naprawczych dotyczących obsługi piast 

oraz hamulca tarczowego BPW ECODisc. W trakcie spotkania zapre-

zentowano również nowości w ofercie, system automatycznej kontroli 

ciśnienia i uzupełniania powietrza w kołach BPW AirSafe. Szkolenie,  

w ocenie uczestników, zostało bardzo profesjonalnie przygotowane,  

a zdobyta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana w bieżącej pracy 

klientów i sprzedawców. Całe szkolenie zakończyło się miłą niespodzian-

ką dla wszystkich uczestników – pyszną pizzą i chłodnymi napojami 

serwowanymi z food trucka.

Best Managed Companies to autorski plebiscyt ustanowiony w 1993 

roku przez Deloitte Private w Kanadzie. W 2022 roku ruszała jego 

polska edycja. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie polskich 

firm prywatnych, które osiągają doskonałe wyniki, dzięki najlepszym 

standardom zarządzania. Zwycięzcy plebiscytu są wyłaniani przez 

niezależne jury, a cały proces jest transparenty i obiektywny, dzięki 

sprawdzonemu systemowi, działającemu od 30 lat na skalę globalną. 

Proces umożliwia ocenę umiejętności i praktyk zarządczych każdej firmy  

w czterech obszarach: strategii, innowacji, kultury organizacyjnej  

i wyników finansowych. Miło nam zakomunikować, że MARTEX otrzymał 

w polskiej pierwszej edycji programu The Best Managed Companies zor-

ganizowanej przez Deloitte Polska ten zaszczytny tytuł. Uroczysta gala 

odbyła się 8 czerwca 2022 roku w Warszawie a statuetkę w imieniu firmy 

odebrali Prezes Grzegorz Nosiadek i Wiceprezes Andrzej Parzoch.

ODDZIAŁ MARTEX KRAKÓW – ZMIANA LOKALIZACJI

MARTEX PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIONY 
CERTYFIKATEM „ROZWAŻNA FIRMA”

NOWY ODDZIAŁ MARTEX POZNAŃ GĄDKI OD  
16 MAJA 2022 ROKU

DZIEŃ OTWARTY MARTEX RZESZÓW

ZWIEDZANIE I SZKOLENIE W FABRYCE DONALDSON 
W SKARBIMIERZU K. BRZEGU

WYJAZDOWE SZKOLENIE DO MAHLE W KROTOSZYNIE

WYJAZD SZKOLENIOWY Z EURORICAMBI DO BOLONII

DIAMENTY FORBES 2022 PO RAZ KOLEJNY DLA MARTEX

INFOMOBIL BPW W MARTEX WROCŁAW

POLSKA EDYCJA PLEBISCYTU DELOITTE „BEST 
MANAGED COMPANIES 2022” Z NAGRODĄ DLA MARTEX



4 5TIM 3/2022 TIM 3/2022

ARTYKUŁ MARTEX ARTYKUŁ MARTEX

KIERUNKI ROZWOJU MARTEX - W ŚWIETLE JUBILEUSZU 30-LECIA

1. Jak zmieniała się firma na przestrzeni lat?

30 lat jak na polskie warunki to już wiek dojrzały, ale w porównaniu 
do większości firm w Europie Zachodniej jesteśmy młodą firmą. Bez 
fałszywej skromności i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, 
że jesteśmy nowoczesną firmą, która dzięki determinacji właściciela 
wykorzystała optymalnie swoje możliwości. Znam firmę od ponad 
20 lat. Pracuję w MARTEXIE od ponad 7 lat. Mogłem więc przez lata 
obserwować z zewnątrz jak firma się zmieniała. Jak z niewielkiego 
sklepu stała się znaczącym graczem na rynku dystrybucji części 
zamiennych. Początki były trudne. Dzisiaj firma to 38 oddziałów, duży 
nowoczesny magazyn centralny, 2 huby przeładunkowe, w sumie 
ponad 50 tys. m2, to prawie 700 pracowników zatrudnionych w całej 
sieci. W ciągu ostatnich 5 lat podwoiliśmy sprzedaż. Dzisiaj MARTEX 
jest rozpoznawalną marką w Polsce jak i w Europie.

3.1 Plan inwestycyjny spółki na kolejne lata, dekady...?

Nasza sieć sprzedaży zbudowana jest w oparciu o model agencyjny. 
Każdym oddziałem zarządza przedsiębiorca, zatrudniający swoich 
pracowników, działający w imieniu naszej spółki. Ten model jest bardzo 
efektywny i satysfakcjonujący naszych partnerów biznesowych o czym 
świadczy ilość propozycji współpracy. Dzisiejsza sieć sprzedaży to 38 
oddziałów. Od dobrych kilku lat rozwijamy się w tempie 3 nowych 
oddziałów rocznie. Pytanie gdzie jest granica rozwoju? Planujemy aby 
nasza sieć sprzedaży składała się z około 50-60 oddziałów. To powinno 
wystarczyć aby pokryć obszar naszego kraju. Stawiamy na oddziały 
znacznie bardziej efektywne niż konkurencja, dlatego uważamy, że 
taka ilość będzie optymalna. Obserwujemy od lat zmieniające się 
oczekiwania klientów. Dlatego stawiamy na profesjonalne narzędzia 
pozwalające na zamawianie i zakup części przez platformę internetową 
oraz dobrą logistykę.

2. W czym tkwi siła firmy, która działa już 30 lat i nadal się rozwija?

To pytanie często pada podczas spotkań z różnymi niezależnymi 
instytucjami doradczymi i finansowymi. Niezmiennie podkreślamy, że 
siłą firmy są ludzie, nasi pracownicy. Zdecydowana większość załogi 
rosła wraz z firmą przechodząc kolejne szczeble kariery, wnosząc do 
firmy wiele pomysłów na usprawnienia i rozwój oferty. Szczycimy się 
tym, że rotacja pracowników jest bliska zeru. Ludzie to jeden z najważ-
niejszych elementów rozwoju. Równie istotnym jest postawa i zaanga-
żowanie właściciela firmy, dla którego spółka to nie tylko pomysł na 
biznes ale pasja, którą zaraził większość z nas. Dzięki tej pasji wszyscy 
staramy się ciągle doskonalić i rozwijać naszą organizację. Mamy 
poczucie, że nie tracimy ani jednego dnia, a każdy kolejny dzień to nowe 
wyzwanie, któremu musimy sprostać . Efektem jest pozycja jaką dzisiaj 
MARTEX ma na rynku. Siłą MARTEXU jest również sprawna struktura 
zarządcza pozwalająca na elastyczność i szybkość podejmowania 
decyzji bez zbędnych formalności jak to bywa w rozbudowanych 
strukturach decyzyjnych. Jest to niezwykle istotne w bardzo zmiennym 
otoczeniu biznesowym i prawnym. Uznanie jakie okazują nam nasi 
partnerzy biznesowi, dostawcy i również konkurencja świadczą o tym, 
że wybraliśmy właściwy kierunek.

3.2. Gospodarka magazynowa / logistyka

Profesjonalny, nowoczesny magazyn i sprawna logistyka to kluczowe 
elementy powodzenia w naszej branży. Dlatego od wielu lat 
inwestujemy zarówno w powierzchnię magazynową dostosowaną do 
naszych potrzeb jak i w nowoczesną infrastrukturę taką jak systemy 
regałowe, przenośniki automatyczne, dwupoziomową antresolę 
połączoną systemem przenośników z główną linią przenośniko-
wą i stanowiskami pakowania. W dzisiejszych czasach efektywna 
gospodarka magazynowa nie działałaby bez profesjonalnego opro-
gramowania zarządzającego systemem WMS oraz linią przeno-
śnikową. Firma rozwija się dynamicznie i potrzeby magazynowe 
ciągle rosną. Ciągle szukamy nowych rozwiązań, które pozwolą na 
optymalne wykorzystanie posiadanych powierzchni magazynowych 
oraz na znaczne zwiększenie wydajności pracy magazynu. Rozważamy 
szereg rozwiązań. Z uwagi na wysokie koszty wynajmu obiektów 
nowo otwierane oddziały wyposażamy w antresole lub podesty 
magazynowe. Wkrótce podejmiemy decyzję o dużej i nowatorskiej jak 
na naszą branżę inwestycji. Planujemy zakup i montaż w magazynie 
centralnym sytemu automatycznego magazynu Autostore. To bardzo-
kosztowna inwestycja, ale pozwoli na znaczne zwiększenie wydajności 
oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Nakłady 
na logistykę i gospodarkę magazynową stanowią obecnie najwyższy 
udział w kosztach. Mamy świadomość, że w przyszłości sprawna 
logistyka będzie głównym elementem stanowiącym o sukcesie  
w dystrybucji.

3.3. Innowacje

Innowacyjność to pojęcie, które często zderza się w rzeczywistości  
z czymś co definiują słowa pewnej piosenki „ale to już było” . Często 
bowiem się okazuje, że coś co miało być innowacyjne już gdzieś, ktoś 
wymyślił i zastosował. Niemniej jednak nie ustajemy w wysiłkach 
aby nasze pomysły czy rozwiązania organizacyjne miały charakter 
innowacyjny, przynajmniej na miarę naszej firmy czy branży. 
Wspomniałem już o Autostorze – to innowacyjne rozwiązanie  
w naszej branży. Rozmiary naszej firmy, niezliczona ilość procesów 
wymagają niestandardowych rozwiązań pozwalających na zbieranie 
i agregowanie danych oraz ich przetwarzanie w taki sposób aby 
wspomagały bieżące zarządzanie tymi procesami jak i podejmowanie 
strategicznych decyzji mających długofalowe skutki. I tu wkraczamy  
w obszar nowoczesnych technologii z dziedziny IT. Od kilku lat  
inwestujemy w zawansowane narzędzia analityczne, automatyzu-
jemy powtarzające się procesy i czynności poprawiając efektywność 
codziennej pracy. Posiadamy autorskie rozwiązanie do zarządzania 
walutami, dzięki któremu osiągamy wymierne korzyści. Możemy się 
również pochwalić inwestycjami w infrastrukturę serwerową umiejsco-
wioną w Data Centers, łącza światłowodowe i cyberbezpieczeństwo. 
Dzięki profesjonalizmowi naszych specjalistów z działu IT przy wsparciu 
dostawców nowych technologii i urządzeń możemy powiedzieć, że 
ten obszar mamy bardzo nowoczesny. Niestety to niekończąca się 
opowieść. Postęp w tym zakresie jest bardzo szybki, a nadążanie za 
nim wymaga wiedzy i środków.

4. Współpraca z TEMOT International?

Od 2015 roku MARTEX jest udziałowcem tej organizacji. Obecnie 
udziałowcami Temot jest 101 firm z całego świata. Stanowimy razem 
siłę, z którą liczą się dostawcy, producenci i instytucje Unii Europejskiej. 
Mamy realny wpływ na decyzje i regulacje dotyczące aftermarketu 
podejmowane przez Komisje Europejską. Dla nas jako firmy przystą-
pienie do TEMOT było bardzo ważne. W 2015 roku byliśmy już firmą ze 
znacznym udziałem w polskim rynku, ale ciągle nie mieliśmy dostępu do 
wszystkich dostawców tzw. grupy PREMIUM. Przystąpienie do TEMOT 
skutkowało otwarciem dotychczas zamkniętych drzwi. Dzisiaj w naszej 
ofercie mamy wszystkich dostawców PREMIUM. Z perspektywy czasu 
można powiedzieć, że członkostwo w tej organizacji było swoistym ak-
celeratorem naszego rozwoju.

5. Na czym polega skuteczność strategii rozwoju i co decyduje  
o przewadze konkurencyjnej MARTEX?

Jest pięć filarów decydujących o skuteczności przyjętej strategii 
i naszej przewadze konkurencyjnej. Pierwszy to wspomniana 
wcześniej doświadczona, kompetentna i profesjonalna kadra, bez 
której nie sposób byłoby osiągnąć obecną pozycję firmy. Kolejnym 
jest kompleksowa ciągle rozwijana oferta produktów zaspokaja-
jąca oczekiwania i wymagania naszych klientów. Oferta podlega 
ciągłej aktualizacji. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych 
pracowników i agentów identyfikując potrzeby rynku. Trzecim filarem 
jest optymalny zapas magazynowy zapewniający maksymalną 
dostępność towarów. W obecnym czasie, przy załamaniu łańcuchów 
dostaw, ograniczeniach produkcyjnych i niestabilnej sytuacji politycznej 
i gospodarczej zbudowanie właściwego poziomu dostępności jest nie 
lada wyzwaniem. Zarządzanie zapasem wspieramy nowoczesnym 
programem LOGOMATE. Czwartym filarem jest stabilna sytuacja 
finansowa firmy, którą osiągnęliśmy dzięki szeregu działaniom po-
prawiającym dyscyplinę płatniczą i zabezpieczając nasze należności. 
Ostatnim, niezwykle ważnym w dobie postępującej cyfryzacji i digita-
lizacji życia jest posiadanie zaawansowanych technologii informatycz-
nych zapewniających skuteczne zarządzanie wszystkimi procesami  
i dającymi poczucie bezpieczeństwa.

6. Jak wyobraża sobie Pan firmę za kolejne 30 lat?

Najbliższą przyszłość można sobie wyobrazić, ale co będzie za 30 lat 
bardzo trudno przewidzieć. Jedno co jest pewne to fakt, że nie będzie mi 
dane sprawdzić tego osobiście. Jako ludzkość zmierzamy w nieznanym 
kierunku. Wydawało się, że świat jest poukładany, że jesteśmy 
bezpieczni, szczególnie w Europie. Jednak doświadczyła nas pandemia  
i tocząca się wojna w Ukrainie. Zmieniło to kompletnie postrzeganie rze-
czywistości i nasze życie. Jeśli chodzi o przyszłość motoryzacji to stoimy 
przed wyzwaniami związanymi z elektromobilnością, zielonym ładem, 
telematyką. Problemem przed jakim stoimy to dostępność paliw i trans-
formacja energetyczna. W segmencie samochodów osobowych napędy 
hybrydowe i elektryczne są już faktem i nie ma odwrotu. W segmencie 
samochodów ciężarowych zastosowanie tego rodzaju napędów będzie 
trudne z uwagi na zbyt niskie przebiegi jakie osiągają takie pojazdy. 
Może paliwo wodorowe będzie przyszłością. Pewne jest, że za 30 lat 
nasz biznes będzie wyglądał inaczej. Liczę na to, że kolejne pokolenia 
zarządzające firmą sprostają stojącym przed nimi wyzwaniom i będą 
świętować 60 lat firmy.

7. Jak MARTEX będzie celebrować jubileusz 30-letniej obecności na rynku?

Spotkamy się na rybnickim lotnisku w gronie naszych przyjaciół, 
pracowników, klientów i dostawców 25 czerwca podczas targów  
i oficjalnej ceremonii 30-lecia naszej firmy. Udział weźmie około 1.500 
osób. Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie, które na długo zostanie 
w pamięci nas wszystkich.
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MTX CHEMIA NOWOŚCI MARTEX SAMOCHODY DOSTAWCZE
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ZF ZF
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EURORICAMBI EURORICAMBI
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MAHLE CONTITECH



14 15TIM 3/2022 TIM 3/2022

BOSCH BOSCH
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SAMPASAMPA
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HELLANRF
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SCHAEFFLER - FAG SCHAEFFLER - FAG
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MANN FILTER MANN FILTER
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FEBI BILSTEIN FEBI BILSTEIN 
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TEXTAR HALDEX
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GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®
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WABCO GATES



32 33TIM 3/2022 TIM 3/2022

TOTAL ENERGIES TOTAL ENERGIES

JAK ZWIĘKSZYĆ ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA  
W SAMOCHODZIE CIĘŻAROWYM?

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

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

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

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

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

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

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

Jaki akumulator do pojazdu użytkowego?

Do pojazdów długodystansowych i ciężarowych  
z akumulatorem montowanym na tylnej osi

Do standardowych pojazdów ciężarowych

Do pojazdów dostawczych i autobusów z wyposażeniem  
o dużym zapotrzebowaniu na energię

Do traktorów i maszyn budowlanych

Najważniejsze, aby poprawnie dobrać akumulator w odniesieniu do specyfikacji pojazdu oraz warunków użytkowania. Dlatego Exide, 
jako ekspert na rynku pierwszego wyposażenia (OE) ma w swojej ofercie akumulatory do każdego rodzaju potrzeb i wyzwań.

Pierwszym z modeli akumulatorów 
przeznaczonych dla tej grupy 
pojazdów jest praktycznie 
niezniszczalny Exide EndurancePRO 
EFB.

Przy standardowych pojazdach 
ciężarowych z dużym silnikiem 
wysokoprężnym najlepiej sprawdzi 
się akumulator Exide PowerPRO.

Najlepszym wyborem do pojazdów w tej kategorii jest akumulator 
Exide Endurance+PRO GEL.

Wykonany w technologii żelowej, wynalezionej przez Exide, posiada 
następujące cechy:

Aby sprostać wyzwaniom dostarczanym przez pojazdy rolnicze  
i budowlane zaprojektowano i zbudowano akumulator Exide PowerPro 
Agri & Construction.

Drugi z nich to ekstremalnie 
wytrzymały, wyposażony  
w technologię Carbon Boost - Exide 
StrongPRO EFB+.

Dla pojazdów ciężarowych ze 
standardowymi wymaganiami 
idealnym rozwiązaniem jest Exide 
StartPro.

- 2 razy dłuższa żywotność  
w pracy cyklicznej (w porównaniu  
z akumulatorem tradycyjnym)

- zwiększona niezawodność rozruchu

- niesamowita solidność – technologia 
HVR, spełniająca wymagania V4

- najwyższy prąd rozruchu – więcej 
płyt i masy czynnej maksymalizuje 
powierzchnię kratki

- niezawodna konstrukcja z zestawami 
płyt mocowanymi gorącym klejem

- 90% - bezpieczna głębokość rozładowania (DoD) 

- niezrównana wydajność energetyczna w całym okresie 
eksploatacji

- maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo (regulowany 
zaworami VRLA)

- najwyższy prąd rozruchu

- wzmocniona i niezawodna konstrukcja

- szeroka oferta obejmująca typy specjalne

- ograniczenie kosztów utrzymania  
do 70% w ciągu 2 lat (w porównaniu  
z akumulatorami tradycyjnymi)

- maksymalna pewność rozruchu po 
nocnym postoju

- wytrzymałość – wykonany  
w technologii HVR, spełnia  
wymagania V4

- wzmocniona i niezawodna 
konstrukcja

- kompletna oferta pokrywająca niemal 
100% parku pojazdów

Decydując się na akumulator do pojazdu użytkowego warto zwrócić szczególną uwagę na doświadczenie producenta. Pomoże  
to uniknąć kłopotów i zmniejszy całkowity koszt posiadania (TCO) ze względu na zminimalizowane ryzyko awarii. 
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MOBIL DELVACMOBIL DELVAC
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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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COSIBO COSIBO
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JURID MONROE
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AVA COOLINGAVA COOLING
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MERITOR PHILIPS LUMILEDS
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BOSMA AL-KO
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PRESTOLITE HAZET
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BORG WARNER 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)
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Q8 PROVIA
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ELERTE ELERTE
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SNR KING TONY
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HYBSZ HOBI
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SERTPLAS TRUCKEXPERT
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SEM FIRENZA
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ROLLING SORL
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WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ

OTANI TANGDE
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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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