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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

MARTEX Radom to kolejny, już 35 oddział firmy. Zlokalizowany  
w miejscowości 26-660 Wielogóra, ul. Warszawska 90, przy głównej 
drodze na Warszawę (stara trasa nr. 7).

Łączna powierzchnia oddziału wraz z częścią magazynową to blisko  
850 m2 z szeroką ofertą części do samochodów ciężarowych, dostawczych, 
przyczep, naczep i autobusów. Sprawną obsługę klientów i fachowe 
doradztwo zapewnia kilkuosobowy zespół profesjonalistów z branży 
dystrybucji części zamiennych, pod kierownictwem Łukasza Górniaka. 
Agencyjnym oddziałem zarządza Tomasz Kozyra, doświadczony agent  
i specjalista z wieloletnią praktyką w branży truck.

Blok ma formę prezentacji firm, które kibicują klubom i zawodnikom 

występującym w PGE Ekstralidze - najlepszej żużlowej ligii Świata. Emisje 

spotów publikowane będą w blokach reklamowych podczas transmisji na 

żywo z meczów 8 kolejnych rund sezonu.

Spot reklamowy MARTEX to element strategii komunikacji spółki 

przygotowany specjalnie na to wydarzenie, mający na celu wspieranie 

zawodników speedway’a oraz wzmacniania wizerunku marki na arenie 

ogólnokrajowej. Zapraszamy do śledzenia emisji spotów w SPORTS ELEVEN 1 

oraz w naszych social mediach: Facebook, Instagram, YouTube.

Na łamach międzynarodowego magazynu 

TEMOT WORLD INSIGHT (1/2021) 

ukazał się wywiad z Dyr. ds. zakupów  

Wiesławem Kselem. Publikacja  

w formie interesującego wywiadu opisuje 

podsumowanie roku 2020 w kontekście logistyki globalnych dostaw 

do MARTEX uwarunkowanych sytuacją pandemiczną COVID19. Artykuł  

ukazał się w języku angielskim i jest dostępny na naszej stronie 

internetowej www.martextruck.com.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Za nami kolejny intensywny czas szkoleń przeprowadzonych w ramach 

Akademii Szkolenia Technicznego MARTEX. Z powodu pandemii 

miesiąc kwiecień został wyłączony ze szkoleń i dlatego w 2 kwartale, 

w miesiącach maj i czerwiec  przeprowadziliśmy łącznie 8 szkoleń nast. 

dostawców: Clarios – Varta, Grupa Azoty NOXy AdBlue®, MAHLE, Nissens, 

Febi Bilstein, HALDEX, Textar, Foen oraz jedno szkolenie wewnętrzne 

poprowadzone przez naszego kolegę Tomasza Niedobę, branżowego 

specjalistę w zakresie pneumatyki do trucka. Ze względu na zbliżający się 

sezon urlopowy zapraszamy na kolejne szkolenia już we wrześniu.

Wydłużona rękojmia obowiązuje od 20 maja 2021 i obejmuje wszystkie 

rozruszniki i alternatory, nowe, regenerowane oraz ich części zamienne. 

Od stycznia 2021 zostały również poluzowane kryteria zwrotu zużytych 

alternatorów i roszruszników w programie BOSCH eXchange. Ochrona 

dotyczy również produktów zakupionych w przeszłości w MARTEX. 

Opony producenta PIRELLI, z gamy 

opon ciężarowych,  weszły już do 

oferty i na stany magazynowe 

MARTEX. Szukając ich w wyszukiwarce 

na www.sklep.martextruck.pl znaleźć je można po rozmiarach opon,  

np. 385/65 R22,5. Zapraszamy do sprawdzenia oferty opon  

w oddziałowych magazynach. 

VDL Weweler-Colaert jest wiodącym 

dostawcą resorów na pierwszy montaż 

do wielu europejskich marek pojazdów 

użytkowych. Asortyment producenta 

można znaleźć w wyszukiwarce MARTEX na  

www.sklep.martextruck.pl po grupie 

towarowej: WEW - Resory Weweler. Zapraszamy do składania zamówień 

na standardowe referencje resorów VDL w oddziałach MARTEX na terenie 

całej Polski, oraz do skorzystania z możliwości realizacji ekspresowych 

zamówień na nietypowe referencje producenta. W tym celu zachęcamy 

do kontaktu z Produkt Managerem MARTEX Adamem Stryczkiem, 

a.stryczek@martextruck.pl.

BEAM – to czołowy, włoski 

producent sygnałów powietrznych  

i akcesoriów do sygnałów, ponadto producent 

kołpaków i osłon szpilek. W naszej ofercie 

znajdziecie ten asortyment w grupie „BE-

AM-AKCESORIA BEAM”. Pierwsze dostawy 

zasiliły już magazyny oddziałów MARTEX. 

Zapraszamy do zapoznania się z tymi 

produktami. 

OTP – to kolejny, tym razem turecki 

dostawca elementów body parts 

w ofercie MARTEX, dostępny od 

czerwca 2021.  Nowe produkty OTP  

w ofercie to w głównej mierze: zderzaki, 

błotniki, zaślepki i inne dostępne na platformie zakupowej MARTEX po 

kodzie dostawcy .OTP. Zapraszamy do sprawdzenia cen i dostępności 

produktów.  

EATON - jeden z kluczowych 

dostawców sprzęgieł 

średniej i wysokiej ob-

ciążalności do pojazdów 

użytkowych. Asortyment 

dostawcy znanego  

z niezawodności, trwałości oraz wysokiej sprawności już od maja 

dostępny w oddziałach MARTEX. Asortyment producenta można znaleźć  

w wyszukiwarce na www.sklep.martextruck.pl po grupie towarowej: 

EATO-EATON SPRZEGLA. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  

i sprawdzenia zasobności magazynów.

MARTEX RADOM – NOWY ODDZIAŁ OD 14.06.2021

SPOT REKLAMOWY MARTEX NA ANTENIE 
ELEVEN SPORTS 1 W BLOKU REKLAMOWYM 
„KIBICUJEMY ŻUŻLOWCOM”

TEMOT WORLD INSIGHT 

AKADEMIA SZKOLENIA TECHNICZNEGO MARTEX

BOSCH – RĘKOJMIA 3 LATA NA ROZRUSZNIKI  
I ALTERNATORY

NOWE LINIE W OFERCIE MARTEX

ODDZIAŁ MARTEX RADOM

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,  
a w soboty od 7:00 do 14:00. Zapraszamy lokalnych klientów do kontaktu 
i współpracy, tel. 48 389 00 01 oraz 48 389 00 02.
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Z KART MOTORYZACJI Z KART MOTORYZACJIZ KART MOTORYZACJI Z KART MOTORYZACJI

Od wyprodukowania pierwszego samochodu osobowego do wyprodukowa-
nia pierwszego pojazdu do przewożenia towarów upłynęły dwa lata. Pojazd 
dostawczy zbudowany był na bazie samochodu osobowego. Napędzał go jed-
nocylindrowy silnik o mocy 3,5 KM, który pozwalał na przewiezienie 250 kg 
towaru. 

Pierwsza ciężarówka Renault z prawdziwego zdarzenia, czyli o ładowności 
około 1000 kilogramów została wyprodukowana w 1906 roku. Był to dwucy-
lindrowy model 10 CV. Miał ładowność wynoszącą dokładnie 800 kg.

W 1909 roku pojawiła się czterocylindrowa ciężarówka 20 CV o ładowności 
1200 kg, która wkrótce zostanie zwiększona do 1500 kg. W wersji o ładowności 
1500 kg zastosowano bliźniacze koła na tylnej osi. Bardzo charakterystycz-
ną cechą marki Renault w tamtych czasach była chłodnica, która zawsze 
znajdowała się za silnikiem, a nie przed nim. Pozwoliło to na charakterystyczne 
ukształtowanie maski silnika. 

Już w 1913 roku w dużej fabryce Renault w Billancourt na przedmieściach 
Paryża pracowało około 5200 osób, a produkcja sięgała 10 000 samochodów 
rocznie. Kiedy rozpoczęła się Wielka Wojna, fabryki Renault szybko przeszły 
na produkcję wojskową i w ciągu czterech lat produkowały imponujące ilości 
wszelkiego rodzaju materiałów wojennych: pocisków (do 6000 dziennie), 
karabinów maszynowych, samochodów wojskowych, silników lotniczych 
(do 600 miesięcznie), samolotów (do 100 miesięcznie), lufy karabinowe (do 
1200 miesięcznie), sprzęt i czołgi artyleryjskie, czołgi, słynny FT-17 (do 300 
sztuk miesięcznie). No i oczywiście ciężarówki: do 300 sztuk miesięcznie.  
W zakładach Berlieta każdego dnia produkowano 40 ciężarówek typu CBA, 
które były przeznaczone na front w Verdun

Ciekawostką dotyczącą czołgu FT-17 produkowanego przez Renault jest 
fakt, że specjalnie do jego przewozu skonstruowano ciężarówki Renault FU  
o ładowności 7,5 tony przeznaczone specjalnie do przewozu czołgów 
(ważących około 7 ton). Po wojnie Polska kupiła 10 takich ciężarówek, które 
razem z przyczepą jednoosiową mogłyby przewieźć dwa czołgi. Tym samym 
narodził się nowy rodzaj transportu ciężkiego. 

W 1938 r. Renault odwiedził Adolf Hitler, a do 1939 r. stał się ważnym 
dostawcą sprzętu dla armii francuskiej. W czasie, gdy Wehrmacht najechał 
Francję w 1940 roku, Louis Renault przebywał w USA, gdzie pertraktował  
w imieniu rządu Francji dostawę czołgów. Wrócił, by wynegocjować francu-
sko-niemieckie zawieszenie broni. Renault stanął przed wyborem współpracy 
z Niemcami i ewentualnego uniemożliwienia im przeniesienia swojej fabryki  
i sprzętu do Niemiec, co skutkowałoby oskarżeniem o kolaborację z wrogiem. 
Oddał swoje fabryki na usługi rządu Francji, co w ówczesnej rzeczywistości 
także oznaczało, że pomagał nazistom. W ciągu czterech lat fabryki Renaulta 
wyprodukowały 34 232 pojazdy dla Niemców. Renault argumentował, że 
„przez kontynuację działań uratował tysiące pracowników przed wywiezieniem 
do Niemiec” ale amerykański magazyn Life w 1942 r. określił go jako „znanego 
paryskiego kolaboranta”. 

W czasie okupacji Francji firma znajdowała się pod kontrolą Niemców,  
a kluczowe stanowiska w firmie obejmowali Niemcy. Sam Renault stał się 
niepopularny wśród członków francuskiego ruchu oporu, a jego fabryki stały 
się głównym celem brytyjskich bombowców. 

Trzy tygodnie po wyzwoleniu Francji w 1944 r. Renault oddał się do dyspozycji 
władz „pod warunkiem, że nie zostanie aresztowany do czasu postawienia 

w stan oskarżenia”. Został 
aresztowany 22 września 
1944 r. pod zarzutem 
kolaboracji przemysłowej  
z nazistowskimi Niemcami. 
W momencie aresztowania 
Renault „zaprzeczył, jakoby 

jego firma otrzymała od Niemców 120 milionów dolarów za sprzęt wojenny 
i powiedział, że na prośbę rządu utrzymywał swoją fabrykę aby nie dopuścić 
do przejęcia przez nazistów sprzętu, a robotników ochronić przed deportacją”. 

Renault został osadzony w paryskim więzieniu Fresnes będąc już wtedy 
poważnie chorym. 5 października 1944 roku został przeniesiony do szpitala 
psychiatrycznego w Ville-Evrard w Neuilly-sur-Marne, a gdy 9 października 
1944 r. stan jego zdrowia się pogorszył, został ponownie przeniesiony do 
prywatnego domu opieki w klinice Saint-Jean-de-Dieu przy Rue Oudinot  
w Paryżu. Renault zmarł 24 października 1944 r. czekając na proces.

W latach powojennych fabryki Renault były zarządzane przez rząd.  
W 1955 roku z połączenia spółek Renault Trucks oraz Somua powstaje spółka 
SAVIEM. W 1978 r. Berliet i SAVIEM łączą się tworząc jedynego francuskiego 
producenta samochodów ciężarowych, który w 1978 r. przekształcił się  
w Renault Véhicules Industriels, oddział grupy Renault zajmujący się pojazdami 
użytkowymi. Renault Véhicules Industriels kontynuowało budowanie potężnej 
międzynarodowej grupy, przejmując w 1983 r. Dodge Europe, a następnie 
legendarną amerykańską markę Mack w 1990 r. W 1992 r. nastąpił nowy 
ważny etap rozwoju, kiedy Renault Véhicules Industriels zostało przekształ-
cone w „Renault VI”. W 2001 roku „Renault VI” stała się częścią Grupy Volvo,  
a w następnym roku przyjęła nową nazwę handlową „Renault Trucks”.

W 1925 r. Renault było pierwszą marką, która zaoferowała ciągnik drogowy 
wyposażony we wspomaganie hamulców (Renault Type MZ). Razem  
z Berlietem Renault oferował również pojazdy napędzane gazem drzewnym. 
Napęd ten był promowany przez państwo w ramach strategii wykorzysta-
nia paliw innych, niż tych pochodzących z ropy naftowej. Ale wielką rewolucją  
w tym okresie było wprowadzenie w 1930 roku silnika wysokoprężnego, który 
zmienił transport drogowy. 

Dzięki niskim kosztom eksploatacji i mocy przy niskiej prędkości obrotowej 
silniki Diesla miały się okazać idealne do transportu towarów.Z KART HISTORII CIĘŻARÓWEK EUROPEJSKICH  

RENAULT - CIĘŻARÓWKA Z DIAMENTEM

Urodzony w 1866 roku w Lyonie Marius Berliet już w wieku 28 lat zaprojekto-
wał i wyprodukował jednocylindrowy silnik spalinowy oraz pojazd napędzany 
benzyną. W roku 1906 wyprodukował pierwszy sygnowany jego nazwiskiem 
samochód ciężarowy.

Urodzony w 1877 roku w Paryżu Louis Renault w wieku 21 lat zaprojektował  
4- biegową skrzynię biegów z jednym biegiem bezpośrednim, którą 
opatentował, a zaraz po tym skonstruował swój pierwszy automobil 

napędzany silnikiem o mocy 
1/4 KM. Pierwszy samochód 
dostawczy produkowany przez 
Renaulta wyjechał z fabryki 
w 1900 roku, a w 1906 roku 
powstał prototyp autobusu. 

Początki Mariusa i Louisa są 
równoległe. Berliet pierwsze zamówienie na samochód dostawczy otrzymał 
od producenta jedwabiu, który wpłacił na poczet wyprodukowania automobilu 
10 000 franków. Okazało się to zbyt mało na wykup warsztatów ślusarskich 
Audibert i Lavirotte, które umożliwiłyby produkcję. 

Renault miał więcej szczęścia - w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 przywiózł 
swoim małym samochodem prawnika - przyjaciela ojca i gościa na przyjęcie. 
Gdy przyjechali na miejsce goście chcieli wypróbować automobil. Po przejażdż-
kach tego samego wieczoru Renault otrzymał 12 zamówień, a po odwiezieniu 
- przyjaciel prawnik odkupił automobil, którym Renault go odwiózł. Tak więc 
w 1899 roku, aby zbudować zamówione samochody, założył firmę Renault 
Frères ze swoimi braćmi Marcelem i Fernandem. 

Historia ciężarówek Renault wymaga opisania początków historii 
dwóch wybitnych konstruktorów - Mariusa Berlieta oraz Louisa 
Renaulta. Obaj w tym samym czasie skonstruowali pierwsze 
swoje pojazdy, jednak na początku istnienia firmy to Renault miał 
więcej szczęścia.  

Renault stał się niepopularny wśród 
członków francuskiego ruchu oporu,  
a jego fabryki stały się głównym celem 
brytyjskich bombowców. 

 
Pierwszy samochód dostawczy 
produkowany przez Renaulta wyjechał 
z fabryki w 1900 roku, a w 1906 roku 
powstał prototyp autobusu. 

POCZĄTKI MARKI RENAULT

1914 - 1918 - POCZĄTKI PRODUKCJI MASOWEJ

II WOJNA ŚWIATOWA - TRUDNY OKRES DLA 
RENAULT

CZASY POWOJENNE

Ilustracja 1. Pierwszy samochód do przewożenia towarów wyprodukowany przez Louisa Renaulta bazował na podwoziu samochodu osobowego Renault type „C”. Napędzany był jednocylindrowym 
silnikiem o mocy 3,5 KM i miał ładowność około 250 kg.

Źródło: Renault Communication

Ilustracja 2. Samochód dostawczy 
Renault 8CV produkowany od 
1903 roku był także napędzany 
1-cylindrowym silnikiem.

Źródło: domena publiczna

Ilustracja 4. w 1907 roku do modelu 
10 CV zastosowano już 4 cylindrowy 
silnik.

Źródło: domena publiczna

Ilustracja 3. Produkowany w 1903 
roku model 10 CV był początkowo 
napędzany silnikiem o dwóch 
cylindrach.

Źródło: domena publiczna

Ilustracja 6. Hala montażowa 
samochodów ciężarowych Berliet 
CBA.

Źródło: Renault

Ilustracja 5. Renault BD w wersji 
furgonu pocztowego.

Źródło: Renault

Ilustracja 7. Renault FU o ładowności 
7,5 tony wraz z przewożonym 
czołgiem FT-17.

Źródło: Domena publiczna

Ilustracja 8. Renault Type MZ był 
pierwszym ciągnikiem wyposażonym 
we wspomaganie hamulców. 
Napędzał go 4 cylindrowy silnik  
o pojemności 3,2 litra kwalifikujący 
samochód do przedziału fiskalnego 
17 CV.

Źródło: Foundation Berliet
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WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE MARTEX

Integracja koszyków zakupowych w MARTEX dotyczy możliwości 
dokonywania zakupów zarówno części zamiennych, jak  
i narzędzi wyposażenia warsztatowego w ramach jednego 
konta użytkownika. Teraz, dzięki nowej funkcjonalności każdy 
klient posiadający login i hasło może bez problemu, realizując 
standardowe zakupy części zamiennych, skorzystać z zakupu 
asortymentu narzędzi i urządzeń diagnostycznych dostępnych  
w dziale wyposażenia warsztatowego MARTEX. Wdrożona funk-
cjonalność skraca czas realizacji zamówienia oraz usprawnia 
logistykę i załatwianie wszelakich formalności związanych  
z dokumentacją.

Zaloguj się jako stały klient na www.sklep.martextruck.pl (lub 
uzyskaj dostępy kontaktując się nami mailowo lub telefonicznie).

Realizuj swój koszyk zakupowy na części zamienne wg  dotych-
czasowych, wygodnych dla Ciebie preferencji i dodaj wybrane 
części do KOSZYKA ZAKUPÓW.

Następnie przełącz okno na WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE  
i zaloguj się celem sprawnego wyboru interesującego Cię produktu 
z oferty WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE. 

Będąc na stronie WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO zaloguj 
się ponownie na swoje konto. Wybierz interesujący Cię produkt  
w dziale WYPOSAŻENIE WARSZTATOWE i DODAJ DO KOSZYKA, np.:

Przełącz się z powrotem na CZĘŚCI ZAMIENNE.

Twój koszyk będzie zawierał teraz i części zamienne i produkty  
z wyposażenia warsztatowego.

Realizuj zamówienie, jak dotychczas zgodnie z Twoimi preferencjami. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów reali-
zujących kompleksowe zaopatrzenie produktów z oferty 
MARTEX dążymy do stworzenia na naszej platformie 
zakupowej B2B narzędzia gwarantującego kompleksowość 
obsługi.

Poniżej w kilku krokach prezentujemy przykładowe 
zamówienie:

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 6

KROK 7

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ NA B2B MARTEX  
– MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH I NARZĘDZI 
WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO W RAMACH JEDNEGO KOSZYKA

NOWY DOSTAWCA PROMETEON
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NOWY DOSTAWCA VDL WEWELER NOWY DOSTAWCA EATON
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NOWY DOSTAWCA OTP NOWY DOSTAWCA FOEN
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NOWY DOSTAWCA BEAM BOSCH
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BOSCH BOSCH
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ZF Aftermarket ZF Aftermarket

FIRMY ZF I GOODYEAR ŁĄCZĄ SIŁY, ABY WSPÓLNIE 
OFEROWAĆ ULEPSZONE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE 
ZARZĄDZANIA OPONAMI I FLOTĄ POJAZDÓW UŻYTKOWYCH 
NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

•  ZF i Goodyear rozpoczynają współpracę, która ma dostarczyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania flotą i oponami  
    wspierające mieszane i wielomarkowe floty towarowe oraz producentów naczep. 
 
•  Taki system ma umożliwić europejskim flotom i producentom naczep zachowanie zgodności z ogólnymi przepisami UE  
    dotyczącymi bezpieczeństwa, które mają zostać wprowadzone w 2022r.  
 
•  Wspierając bardziej ekologiczną mobilność i optymalizację flot, zaawansowane rozwiązania w zakresie łączności  
    cyfrowej partnerów pomogą flotom poprawić ogólne wykorzystanie pojazdów, a także zmniejszyć zużycie paliwa i emisję CO2.

Na początku czerwca koncern ZF ogłosił zawarcie dłu-
goterminowej umowy z firmą Goodyear, łącząc swoje 
zaawansowane rozwiązania do zarządzania flotą 
(FMS – Fleet Management Solution) marki Transics  
z asortymentem wysokowydajnych opon i rozwiązania-
mi mobilnymi firmy Goodyear. Początkowo ZF i Goodyear 
będą oferować europejskim flotom pojazdów użytkowych 
zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania flotą  
i oponami, obsługujący floty mieszane i wielomarkowe. 
Poprzez kompatybilne i elastyczne rozwiązanie, oparte na 
jednej skrzynce telematycznej, TX-TRAILERPULSETM, floty 
mogą uzyskać dostęp do usług i wsparcia obu firm, w tym 
do danych dotyczących opon Goodyear i pełnego dostępu 
do rozwiązań ZF Transics FMS, TX-TRAILERFITTM oraz  
TX-CONNECTTM.

Ten system pomoże również dostosować pojazdy do nadchodzą-
cych przepisów  UE GSR5, które stawiają wymóg, aby ciężkie pojazdy 
użytkowe (HCV – Heavy Commercial Vehicles), stopniowo od lipca  
2022 r., były wyposażane w system monitorowania ciśnienia  
w oponach (TPMS – Tire Pressure Monitoring System)”.

 – dodał Grégory Boucharlat, Wiceprezes ds. Opon Użytkowych  
w Europie w Goodyear. 

„Umożliwiając tak duże zróżnicowanie dzięki interoperacyjnym, 
proaktywnym rozwiązaniom do zarządzania oponami i pojazdami oraz 
inteligentnym usługom, zapewniamy naszym klientom w całej Europie 
ciągłość najbardziej aktualnego, przyszłościowego i dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb wsparcia”.

Aby dostarczyć zintegrowane rozwiązanie do zarządzania flotą 
i oponami, ZF i Goodyear będą w czasie rzeczywistym wykorzy-
stywać dane generowane przez  naczepy wszelkich producentów 
układów hamulcowych (T-EBS – Trailer Braking Systems) i czujniki 
opon. Pozwoli to operatorom flot i kierowcom uzyskać szeroki 
zakres przydatnych informacji i inteligentnych funkcji. 

Mają one na celu optymalizację wykorzystania czasu postoju,  
a jednocześnie unikanie wypadków drogowych i ograniczenie nie-
planowanych przestojów. 

„Współpraca ZF z Goodyear bazuje na fachowej wiedzy i rozległych 
możliwościach dwóch liderów swoich branż, które podejmują wspólne 
działania, by móc oferować europejskim flotom i producentom naczep 
korzyści płynące z kompleksowego rozwiązania do zarządzania flotą.” 

– powiedział Peter Bal, Lider Biznesu Cyfrowej Obsługi Klienta 
EMEA z Działu systemów kontroli pojazdów użytkowych  
firmy ZF. 

„Nasze zdolności do dostarczania zintegrowanych rozwiązań przy 
zmniejszonych nakładach inwestycyjnych w sprzęt oznaczają, że 
europejskie floty handlowe mogą skorzystać na uproszczonych 
operacjach, dążąc do uzyskania dalszego zwiększenia wydajności, 
polepszenia bezpieczeństwa i poprawy ochrony ładunku. 

„Razem z ZF dokonamy znaczącej zmiany ukierunkowanej na stałą 
poprawę wyników w transporcie, logistyce, a także w przypadku 
operatorów flot i producentów”

Niniejsza współpraca to wyjście naprzeciw zapotrzebowa-
niu rynkowemu na bardziej otwarte i płynnie zintegrowane 
rozwiązania do zarządzania flotą (FMS).

Dzięki dostarczeniu zaawansowanych informacji na temat stanu 
technicznego opon i naczep, a także zapewnieniu ulepszonego mo-
nitorowania bezpieczeństwa kierowców, współpraca między ZF  
a Goodyear pomoże również znacznie zmniejszyć liczbę 
incydentów drogowych na terenie Unii Europejskiej, szacowanych 
na około 200 tys. przypadków rocznie.

Wspieranie bardziej ekologicznej mobilności umożliwi optymaliza-
cję użytkowania pojazdów i niższe emisje. Partnerzy szacują, że 
współpraca może doprowadzić do redukcji emisji nawet o 2 tony 
CO2 na przyczepę.

Klienci mogą swobodnie wybrać dowolną firmę jako swojego 
dostawcę, przy czym modułowa i rozszerzalna oferta całkowitej 
mobilności wymaga jedynie zakupu niezbędnych funkcji. Jeśli  
w późniejszym czasie zajdzie potrzeba uruchomienia dodatkowych 
usług, można dokonać aktualizacji. Poprzez uproszczone 
wdrażanie systemów zarządzania operacyjnego dla flot można 
zapewnić bogaty, zintegrowany zestaw danych bez złożoności 
obsługi systemów pochodzących od wielu różnych dostawców,  
a także znacznie skrócić czas instalacji. Wspierając ten 
kompleksowy zakres usług, ZF i Goodyear zobowiązują się udzielać 
silnego ogólnoeuropejskiego wsparcia dla flot.

Zapewniając flotom zintegrowane rozwiązanie do zarządzania flotą i oponami, ZF i Goodyear przenoszą wsparcie dla europejskich producentów naczep  
i operatorów flot na wyższy poziom.

Zdjęcia: ZF



18 19TIM 3/2021 TIM 3/2021

MANN FILTER MANN FILTER
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CONTITECHHELLA
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FEBI FEBI
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ZF Aftermarket ZF Aftermarket

KONCEPT WARSZTATOWY  
ZF [pro]TECH W POLSCE

•  Koncept warsztatowy zorientowany na produkty marek koncernu ZF. 
 
•  ZF [pro]Tech kontynuuje dobre praktyki wcześniejszych programów warsztatowych Original Sachs Service  
    oraz TRW Tech Corner. 
 
•  ZF [pro]Tech  oferuje dwie formuły współpracy z warsztatami. 
 
•  Główny cel konceptu to wsparcie techniczne dla warsztatów partnerskich pojazdów osobowych oraz ciężarowych      
    specjalizujących się w naprawie układów przeniesienia napędu, zawieszenia oraz układu hamulcowego.

Koncept warsztatowy ZF [pro]Tech od 2018 roku działa 
na polskim rynku, oferując Partnerom warsztatowym 
(413 Partnerów) kompleksowy dostęp do technologii 
stosowanych w produktach marek należących do ZF: 
LEMFÖRDER, SACHS, TRW i ZF. Dzięki platformie komunika-
cyjnej, wszystkie informacje dostępne są u źródła na stronie 
protech.zf.com. W jednym miejscu znajdują się instrukcje 
montażowe, akcje serwisowe danego producenta pojazdu, 
informacje na temat dostępnych szkoleń, jak również filmy 
szkoleniowe i inne materiały techniczne. 

SZERSZY ZASIĘG. ZAAWANSOWANE TREŚCI. WIĘCEJ 
PRODUKTÓW.

„ZF [pro]Tech wprowadza do warsztatów najnowsze technologie 
i doświadczenie branżowe. Dzięki wyjątkowej tematyce szkoleń  
i postępującej cyfryzacji przekazujemy wiedzę techniczną na 
najwyższym poziomie. Zwiększa to konkurencyjność uczestniczących  
w programie warsztatów” 

– podkreśla Markus Schmitt, dyrektor ds. konceptów warsztatowych  
ZF Aftermarket. 

Wszyscy dotychczasowi partnerzy OSS Sachs Service oraz TRW  
TechCorner  mogą bezpłatnie przystąpić do wersji podstawowej  
ZF[pro]Tech Start. Dla nowych użytkowników przewidziana jest 
jednorazowa opłata startowa w wysokości 100 zł netto, w ramach której 
dowiedzą się o akcjach serwisowych producentów pojazdów, otrzymają 
instrukcje montażowe zgodne ze specyfikacjami pojazdów, uzyskają 
dostęp do katalogów części oraz wsparcie techniczne dedykowanej infolinii  
i dostęp do platformy, na której będą mogli zamówić dodatkowe materiały 
szkoleniowe. Dostęp do specjalistycznych szkoleń jest możliwy do 
dokupienia w tej opcji.

ZF proponuje również opcję rozszerzoną [pro]Tech Plus, w ramach 
której firma wspiera Partnerów w sposób ponadstandardowy. Opcja 
Plus zakłada dla nowych członków jednorazową opłatę startową  
w wysokości 100 zł netto oraz roczną opłatę systemową w wysokości  
599 zł netto. Ta wersja konceptu polega m. in. na wsparciu eksperta na  
miejscu  w  warsztacie Partnera.  Raz do roku pracownicy Partnera mają 
również możliwość uczestniczenia w specjalnym dwudniowym szkoleniu. 
Dodatkowo, warsztat zostanie oznaczony znakiem pro[Tech] plus.

Dzięki rozbudowanej platformie online, uczestnicy ZF [pro]Tech otrzymują 
bezpośredni i łatwy dostęp do pogłębionej bazy wiedzy wiodącego 
producenta części. 

Program rozrósł się do 60 kursów w 27 regionach Niemiec, Austrii  
i Szwajcarii. Program wprowadzono również w Hiszpanii. 

Do konceptu profesjonalnych warsztatów w 2018 r. dołączyła m.in.  Polska, 
Brazylia, Portugalia i Włochy. Stworzyło to dalsze możliwości rozwoju 
szkoleń bazujących na najlepszych praktykach, wsparciu eksperckim  
i najwyższym poziomie obsługi klienta. 

Szkolenia kładą nacisk na aspekt praktyczny, który stanowi uzupełnienie 
teorii i są stale aktualizowane zgodnie z kierunkami rozwoju ZF w wybranych 
obszarach obejmujących układ przeniesienia napędu, zawieszenia i układu 
hamulcowego. Tematyka szkoleń uwzględnia m.in. serwisowanie automa-
tycznych skrzyń biegów 6HP i 8HP wraz z przekładnią hydrokinetyczną. 
W trakcie prowadzenia modułów szkoleniowych szczegółowo omawiana 
jest specyfika popularnych modeli samochodów osobowych, takich marek 
jak: Audi, BMW, czy Volkswagen. 

W ofercie szkoleń ZF [pro]Tech znajdują się również moduły tematyczne 
dotyczące pojazdów użytkowych. Wprowadzone zostało również nowe 
szkolenie z zakresu serwisowania skrzyń biegów m.in. AS Tronic oraz 
Traxon. Dodatkowo, w związku z rosnącym udziałem w rynku pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych, oferta szkoleniowa ZF [pro]Tech została 
rozszerzona o tematykę układów wysokiego napięcia oraz Systemy 
wspomagające kierowcę ADAS. 

W 2021 roku Partnerzy ZF [pro]Tech będą mieli do wyboru następujące 
tematy szkoleń: 

• Układ przeniesienia napędu w pojazdach komercyjnych

• Pojazdy użytkowe - skrzynie biegów serii AS Tronic 2 oraz Traxon

• Budowa oraz serwisowanie samochodów hybrydowych i elektrycznych  
   z możliwością uzyskania uprawnień SEP do 1 kV, 

• Budowa oraz serwisowanie automatycznych skrzyń biegów z serii 6HP    
   i 8HP, 

• Układ przeniesienia napędu, zawieszenia oraz układ hamulcowy na  
    przykładzie wybranych pojazdów z grupy VW oraz BMW F11 i G31.

• Systemy wspomagające kierowcę ADAS

Kolejne moduły szkoleniowe będą systematycznie dodawane do oferty 
programowej. Szczegółowe informacje na temat każdego szkolenia 
można znaleźć na platformie protech.zf.com

ZF Aftermarket proponuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania 
uwzględniające zarówno produkty, jak i usługi, a koncept warsztatowy  
ZF [pro]Tech jest tego najlepszym przykładem. 

Zapraszamy do przystępowania do konceptu warsztatowego  
ZF [pro]Tech, do którego rejestracja odbywa się online (protech.zf.com). 
Dostęp do aktualnej wiedzy bezpośrednio u źródła jest bezcenny przy 
naprawach współczesnych pojazdów.

Koncept ZF [pro]Tech wystartował w 2012 r. i rozpoczął się  od dziesięciu 
szkoleń prowadzonych w siedmiu regionach. 
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MAHLE WABCO
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TEXTAR TEXTAR

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 należąca w całości do Nisshinbo Holdings Inc, 
jest światowym liderem w produkcji materiałów ciernych dla branży 
motoryzacyjnej na OE i niezależny rynek części zamiennych. W swoim 
portfolio firma ma produkty przeznaczone do samochodów osobowych  
i pojazdów użytkowych oraz oferuje rozwiązania dla pojazdów 
sportowych i dla przemysłu. TMD Friction zaopatruje światowy rynek 
OE oraz części zamiennych w marki Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq, 
Nisshinbo i Bendix. Ponadto TMD Friction opracowuje i produkuje 
okładziny cierne dla przemysłu pod marką Cosid. Grupa posiada cztery 
oddziały w Niemczech oraz inne w Europie, USA, Brazylii, Meksyku, 
Chinach i Japonii. Zatrudnia 4.500 pracowników na całym świecie.

Więcej informacji można znaleźć 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.
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SCHAEFFLER - LUK DAYCO
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VALEO VALEO
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HALDEX EURORICAMBI
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DINEX MERITOR
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GATES NISSENS
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BANNER BANNER
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NRF EXIDE
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ELRING VARTA
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GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®
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OSRAMOSRAM
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FRISTOM FRISTOM
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MOBIL DELVAC MOBIL DELVAC
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COS.PEL WAŚ
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BORG WARNER COVIND
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PETERS NARVA
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COSIBO HORPOL
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DAKEN GRAFEN
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FLEETGUARD CONTINENTAL
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HC - CARGO HC - CARGO

5 podstawowych błędów naprawy 
KLIMATYZACJI W POJAZDACH 
UŻYTKOWYCH

Już przy pierwszych promieniach słońca w kabinie pojazdu 
użytkowego robi się naprawdę gorąco i użycie klimatyzacji jest 
koniecznością. Kiedy kabina jest miejscem pracy zawodowego 
kierowcy tym bardziej nie ma czasu na błędy w naprawie układu 
klimatyzacji. W grę wchodzi tylko dobra, jednorazowa i skuteczna 
naprawa. Sprawdź więc jak naprawić układ klimatyzacji unikając 
błędów? 

Zobacz pięć podstawowych błędów popełnianych podczas 
wykonywania napraw układu klimatyzacji. 

1. Wymiana uszkodzonego sprzęgła zrywalnego w kompresorach 
o zmiennej wydajności, gdzie sterowanie ciśnieniem odbywa się 
z wykorzystaniem zaworu sterującego, bez wykonania kontroli 
sprawności następujących układów:

• Zasilania 

• Przekładni pasowej napędu osprzętu silnika spalinowego

• Tłumików drgań skrętnych

• Sprzęgła zasadniczego

• Silnika pod kątem tuningu

Analogicznie problem dotyczy sprzęgieł elektromagnetycznych, 
w których zdiagnozowana została uszkodzona piasta (połączenie 
wielowypustowe). 

2. Montaż nowej lub regenerowanej sprężarki do nieodpowiednio 
przygotowanego, zanieczyszczonego układu klimatyzacji.

    Przed montażem należy wykonać następujące czynności:

• Odpytanie przy użyciu testera wszystkich sterowników w sieci 
celem zapoznania się z wygenerowanymi błędami, szczególnie 
sterownika zarządzającego pracą układu klimatyzacji.

• Organoleptyczna ocena poszczególnych elementów układu 
klimatyzacji (przewodów, złączy, skraplacza, parownika) pod kątem 
czystości, korozji, uszkodzeń mechanicznych, nieszczelności, 
niefachowych napraw, które odbyły się w historii pojazdu.

• Dokładna kontrola czystości wnętrza układu pod kątem produktów 
zużycia, opiłków, zbyt dużej ilości pozostałego oleju, barwnika UV.

Rysunek 1  
 
241876 – Kompresor Denso, 
Mercedes Benz 447280-1840, 
4722300111

Rysunek 4  
 
253527 – Tester diagnostyczny 
do kontroli sprawności zaworu 
sterującego, zadanego sygnału 
przez sterownik AC

Rysunek 2  
 
261010  – Skraplacz DAF 
1629115

4. Zastosowanie niewłaściwego oleju lub zbyt dużej ilości barwnika 
podczas wykonywania naprawy bądź obsługi układu klimatyzacji.

Nadal praktykowane jest używanie olejów niezgodnych z zaleceniem 
producenta danego pojazdu. Dodatkowo, często układy są napełnione 
nieprawidłową ilością oleju oraz nadmierną ilością barwnika. Tego 
typu praktyka skutecznie obniża sprawność oraz trwałość układu 
klimatyzacji.

5. Niestosowanie przez pracowników technicznych warsztatów 
naprawczych  właściwych narzędzi diagnostycznych, brak 
prawidłowej obsługi serwisowej oraz  wzorcowania stacji do obsługi 
układów klimatyzacji.

Na rynku, w ofercie dostępnych jest szereg dedykowanych oraz 
uniwersalnych testerów diagnostycznych, które umożliwiają 
sprawdzenie zapisanych błędów w poszczególnych sterownikach 
oraz umożliwiają odczyt wartości w blokach pomiarowych, które 
nas interesują. To ułatwia bądź umożliwia  prawidłową diagnostykę 
danego układu. Pomocnym narzędziem jest tester diagnostyczny marki 
HC-CARGO, który ułatwia kontrolę  sprawności, wysterowanie zaworu 
kompresora o zmiennej wydajności, jak również ocenę pod kątem 
poprawności zadanego sygnału przez sterownik układu klimatyzacji 
(porównanie wartości otrzymanej z wartością zadaną przez sterownik).

Firma HC-CARGO ma w ofercie produkty do zastosowania w lekkich 
pojazdach ciężarowych wiodących europejskich marek. Oferujemy 
także sprężarki i podzespoły do ciężkich pojazdów użytkowych  
i maszyn rolniczych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: https://hc-cargo.pl/ 

3. Stosowanie części używanych, niskiej jakości, niewiadomego 
pochodzenia.

Znalezienie zaufanego partnera biznesowego, który ma bogatą 
ofertę, sprawdzoną jakość w rozsądnych cenach i służy dodatkowo 
doradztwem technicznym, nadal jest wyzwaniem na rynku 
aftermarketowym.

Ważne jest wykonanie szczegółowej kontroli układu klimatyzacji 
w odniesieniu do innych zależnych układów pojazdu po wykonaniu 
zleconej przez klienta naprawy. 

Rysunek 3  
 
253835 – Olej 
Estrowy z barwnikiem 
premium 237 ml
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BOSMA PHILLIPS EUROPE
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AMPRO JURATEK
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PRESTOLITE NTN SNR

Z historią sięgającą 1911 roku, Prestolite Electric przekształciło się  
w wiodącego światowego producenta i dostawcę oryginalnego 
wyposażenia alternatorów, rozruszników i pomocniczego sprzętu 
elektrycznego dla rynków transportowych, przemysłowych, rolniczych, 
morskich i wojskowych. Zakłady produkcyjne znajdują się w USA, Indiach, 
Wielkiej Brytanii i Chinach, gdzie w 2020 roku Prestolite otworzył zupełnie 
nowe, zaawansowane technologicznie zakłady w Weifang, zwiększając 
swoje moce produkcyjne.  
 
Z ponad 3000 pracowników na całym świecie i wielkością produkcji ponad 
2 milionów sztuk rocznie, jej całkowita wartość przekracza 400 milionów 
USD.  
 
W Wielkiej Brytanii i Europie Prestolite jest partnerem i dostawcą do 
ponad 40 producentów OE. Nazwy takie jak Scania, Cummins, MAN, Claas, 
Caterpillar, MTU, Alexander-Dennis, VDL & Volvo to tylko niektórzy  
z klientów firmy i świadczą o jakości marki.  
 
Prestolite prowadzi szybko rozwijającą się działalność w europejskim 
sektorze oryginalnego wyposażenia pojazdów użytkowych i oferuje 
kompleksową gamę produktów na rynku wtórnym obejmującą około 95% 
parku samochodowego, w tym zamienniki wyrobów Mitsubishi, Bosch,  
Remy itp. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i nie ma konieczności 
zwrotu „rdzeni”.  
 
Centralny magazyn w Greenford w Londynie obsługuje rynek brytyjski 
i europejski a inne centra dystrybucyjne Prestolite w USA, Kanadzie, 
Ameryce Południowej, Hongkongu, Indiach, Rosji i Chinach umożliwiają 
firmie dotarcie do większości obszarów w odpowiednim czasie.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE 

Prestolite zdobył kontrakty z Scania Bus and Truck w Europie i Ameryce 
Południowej.  
 
Gama alternatorów AVI150HP jest dostarczana jako oryginalne 
wyposażenie do Bamford Bus (ex Wrightbus), ADL, Kässbohrer, Liebherr, 
Autosan, Temsa, aby wymienić tylko kilka z nich. 
 
Całkowity park alternatorów AVI150HP na całym świecie przekracza 
obecnie 100 000 sztuk.

ROZWÓJ PRODUKTÓW NA RYNKU WTÓRNYM

Patrząc w najbliższą przyszłość, Prestolite nadal wprowadza na rynek 
nowe, ekonomiczne referencje do zastosowań na rynku wtórnym. 
Najważniejsze z nich to:

• Alternatory serii AVI148 (24V/150A) zastępujące alternatory Bosch 150A 
(seria 0124 655 xxx)

• Alternatory serii AVI150HP (24V/190A) do samochodów ciężarowych 
Scania serii R i Scania Bus, zastępujące oryginalne wyposażenie Prestolite.

• Alternatory serii A28Pxxx (24V/100A) do samochodów ciężarowych 
Mercedes-Benz (MP4) Actros.  

 
Nowe referencje rozruszników i alternatorów dla 
aplikacji rolniczych, chłodniczych i popularnych 
do samochodów ciężarowych z normą Euro 
6 zostaną również wprowadzone w drugim 
kwartale 2021 roku.

PRODUKTY „NEW ENERGY”

W 2020 r. Shanghai E-Drive, który podobnie jak Prestolite jest częścią 
grupy EVBG która produkuje czysto elektryczne systemy pojazdów, 
systemy hybrydowe i hybrydowe typu plug-in, przeniósł swoje 
centrum produkcji pojazdów użytkowych do nowej fabryki Prestolite 
w Weifang. Firma zakończyła swój pierwszy europejski kontrakt na 
system autobusów elektrycznych na oryginalne wyposażenie dla firmy 
Irizar a ostatnio dostarczyła do Renault ponad 4000 sztuk e-drive do 
samochodów SUV-a marki Dacia  
 
Patrząc w przyszłość, jej długoterminowa przyszłość dobrze wróży 
firmie, ponieważ Prestolite znajduje się w czołówce technologii pojazdów 
elektrycznych w Chinach z działalnością prowadzoną od ponad 10 lat  
i roczną produkcją ponad 500 000 napędów EV, kontrolerów, hybryd typu 
plug-in oraz jednostki wodorowych ogniw paliwowych. Technologia ta jest 
obecnie wdrażana w pozostałych oddziałach firmy na całym świecie,  
a kolejne ekscytujące projekty są w przygotowaniu.
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SAMPA SAMPA
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HAZET EMMERRE
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SERTPLAS ZAP
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GIGANT HYBSZ
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FORANKRA ATP DIESEL
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HOBI FIRENZA



88 89TIM 3/2021 TIM 3/2021

GLYSANTIN 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

KPL.NARZĘDZI 97 
ELEM.1/4 1/2 
 
HCCV-SB-94A

160,00 PLN

LUSTRO MB ACTROS/ANTOS 
MP4 LEWE EL.STER 
 
ZL01-50-047HPL-2

449,00 PLN

LUSTRO MB ACTROS/ANTOS 
MP4 PRAWE EL.STER 
 
ZL01-50-047HPR-2

499,00 PLN

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
LETNI 5L CYTRYNA
 
PAR086895 

3,40 PLN

SIATKA ZABEZ.ŁADUNEK 
1575X1350 

272130000000

300,00 PLN

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
LETNI 5L JABŁKO Z MIĘTĄ 
 
PAR086888 

3,40 PLN

PŁYN DO SPRYSKIWACZY 
LETNI 5L GREJPFRUT  
Z POMARAŃCZĄ 
 
PAR086901 

3,40 PLN

WENTYLATOR 12V Z KLIPSEM, 
PRZEŁĄCZ.2 BIEG 
 
F0017A-6 

19,00 PLN

SILNIK DMUCHAWY  
SCANIA P/G/R/T 03.04 
 
SD-ETP-6011 

309,00 PLN

CHŁODNICA 
KLIMATYZACJI DAF 
XF105 10.05- 
 
NIS940031 

259,00 PLN

LUSTRO MB ACTROS/
ANTOS MP4 PRAWE 
EL.STER 
 
ZL01-50-047HPR-3 

519,00 PLN

LAMPA TYLNA KIER.
DIOD.OKRĄGŁA 
FI140*25
 
11-6003A 

30,00 PLN


