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W dniach 05-07.10.2021 na specjalnie 
przygotowanej platformie multimedialnej 
odbyło się po raz kolejny 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 26 spotkaniach. 

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

29 września br. przy oddziale MARTEX w Rybniku odbyła się prezentacja 
narzędzi i elektronarzędzi Milwaukee w ramach ogólnopolskiego cyklu 
Milwaukee Tour. Była to doskonała okazja do spotkania się w szerszym 
kręgu z klientami z okolic Rybnika, jak również z okolicznych oddziałów. 
Z zaproszenia skorzystali klienci z oddziałów w Katowicach, Dąbrowie 
Górniczej, Bielsku-Białej, Strzelcach Opolskich oraz Jastrzębia-Zdro-
ju, którzy licznie przybyli na event. Prezentacje najnowszych produktów 
MILWAUKEE, profesjonalne doradztwo, specjalnie przygotowane strefy 
robocze, promocja, która była dostępna tylko podczas tego wydarzenia 
oraz strefa food truck z poczęstunkiem dla odwiedzających,  sprawiły, że 
wydarzenie było udaną i pozytywnie ocenioną przez wszystkich inicjatywą 
marketingową. 

JESIENNY WYSYP PROMOCJI DOSTAWCÓW 
W MARTEX

NOWOŚĆ! PŁYNY DO CHŁODNIC MTX 

TEMOT GLOBAL FORUM 2021 
 

DNI OTWARTE ODDZIAŁÓW POD PATRONATEM 
WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO MARTEX

 Informujemy, że w dniach 31.05-01.06.2021 r pozytywnie przeszliśmy 
 

 
 

 

 

 

CERTYFIKAT 

 Jednostka certyfikująca 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

zaświadcza, że przedsiębiorstwo 

 

 
MARTEX Sp. z o.o. 

ul. Sosnowa 7 
44-203 Rybnik 

Polska 

 wdrożyło i stosuje 
system zarządzania jakością w zakresie 

Sprzedaż i magazynowanie 
 części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych  

do samochodów ciężarowych,  
naczep, przyczep oraz autobusów. 

Na podstawie auditu, numer zlecenia: 73427070, 
potwierdza się spełnienie wymagań normy 

ISO 9001:2015. 
Niniejszy certyfikat jest ważny od 06.07.2021 do 25.06.2024. 

Poprzedni certyfikat był ważny do 25.06.2021. 

Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 100 51388 TMS. 

  

 
Head of Certification Body 
Monachium, 08.07.2021 

 

 

 

 

 audit odnawiający systemu zarządzania 
jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015 
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 
według normy ISO 9001 jest najbardziej 
uznanym i rozpoznawalnym światowym 
standardem zarządzania przedsiębiorstwem, 
potwierdzającym, iż świadczone przez firmę 
usługi spełniają najwyższe standardy 
jakości. Zakończony sukcesem proces 
certyfikacji to efekt zaangażowania całej 
firmy w ciągłe doskonalenie procesów 
mających na celu utrzymanie wysokiego 

poziomu świadczonych usług i dążenia do spełnienia wymagań 
jakościowych Klientów. Jednostką certyfikującą jest TÜV SÜD Polska Sp. 
z o.o.

MILWAUKEE TOUR W MARTEX RYBNIK

DĄBROWA GÓRNICZA, 04.09.2021

DĄBROWA GÓRNICZA, 04.09.2021

DĄBROWA GÓRNICZA, 04.09.2021

TARNÓW, 18.09.2021TARNÓW, 18.09.2021

TARNÓW, 18.09.2021

Dni Otwarte w Oddziałach MARTEX w Dąbrowie Górniczej oraz Tarnowie 
już za nami. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w reżimie 
sanitarnym oddziały otwarły się na bezpośrednie spotkania z klientami 
i dostawcami świętując zarazem w obu przypadkach 1 rocznicę w nowych 
lokalizacjach.   Frekwencja w obu przypadkach dopisała mimo, że w Tarnowie 
aura nie należała do idealnych. Dla wielu klientów była to doskonała okazja 
do odwiedzin oddziałów, bezpośrednich rozmów z agentami i pracownikami 
firmy, wymiany doświadczeń oraz do zapoznania się z pełną ofertą 
MARTEX. Dla odwiedzających przygotowane zostały stoiska dostawców 
Milwaukee, Hazet, King-Tony oraz stoisko własne MTX, na których 
zaprezentowano szeroką gamę narzędzi i elektronarzędzi z możliwością 
testowania i zakupu na preferencyjnych warunkach. 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! 

Od września dostępne są w MARTEX nowe płyny do chłodnic w linii MTX.
Łącznie do sprzedaży wprowadzono 4 rodzaje płynów i koncentratów do 
temperatury -35 °C; czerwony i niebieski w opakowaniach o poj. 5l, 20l, 
200l z dodatkiem UV ułatwiającym kontrolę wycieków oraz standardowe, 
bez dodatku UV. Zachęcamy do zakupu płynów, na które została 
przygotowana specjalna, kwartalna promocja (str.100).

AUDIT ODNAWIAJĄCY ISO 9001:2015 W MARTEX 
SP. Z O.O. ZAKOŃCZONY SUKCESEM

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w promocjach skierowanych 
do klientów, przygotowanych przez dostawców w ostatnim kwartale 
bieżącego roku. Aktualne promocje dotyczą asortymentu dostawców: 
Bosch, Febi Bilstein, Grafen, Haldex, Hella, Total i Valeo. Ponadto w cyklu 
comiesięcznym organizowana jest promocja własna MARTEX na towary 
cieszące się powszechnym zainteresowaniem. Szczegóły oraz regulaminy 
wszystkich promocji jak zawsze dostępne na www.martextruck.pl, na B2B 
MARTEX oraz w mediach społecznościowych. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO W SOCIAL MEDIACH MARTEX

Zapraszamy do obserwowania i komentowania postów oraz wszelkich 
promocji i nowości publikowanych w naszych social mediach, tj. Facebook, 
Instagram i YouTube. Obserwując nasze kanały jako pierwszy dowiesz się 
o wszystkim co ważne i ciekawe zarówno z życia naszej firmy jak i wielu 
dostawców MARTEX. 
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Z KART MOTORYZACJI Z KART MOTORYZACJIZ KART MOTORYZACJI Z KART MOTORYZACJI

Początkowo produkcja skupia się na przyczepach do pojazdów, ale szybko firma 
zaczyna wdrażać swoje rozwiązania polegające na modyfikacjach samochodów 
już istniejących. W latach 30. XX wieku D.A.F. opatentował kilka wynalazków 
takich, jak sprzęg do naczepy pozwalający na automatyczne podnoszenie 
podpór przy wpinaniu naczepy na ciągnik. Było to duże usprawnienie dla 
kierowcy, który nie musiał opuszczać przy tym szoferki. 

Również na początku lat trzydziestych po raz pierwszy zastosowano tak 
zwaną oś wahliwą. Składała się ona z dwóch krótkich osi zamontowanych 
poprzecznie obok siebie. Osie umożliwiały zwiększenie nośności pojazdu, a ich 
wahliwe zamocowanie pozwalało na szybką wymianę opony znajdującej się po 
wewnętrznej stronie. 

W 1935 roku firma DAF znacznie wyprzedziła swoje czasy, dzięki nowatorskiej 

przyczepie przystosowanej do kontenerów kolejowych. Było to pierwsze 

rozwiązanie transportu intermodalnego pozwalającego na używanie tych 

samych kontenerów we frachcie kolejowym i drogowym. 

Tuż przed II Wojną Światową firma DAF opracowała konwersje Trado, aby 

przekształcić ciężarówki Forda z napędem 4x2 w pojazdy uterenowione  

z napędem 6x4. Konwersja polegała na dołożeniu do pojazdu jeszcze jednej – 

napędzanej osi. Jeden z nielicznych pojazdów opancerzonych firmy DAF, M39 

Pantserwagen, wykorzystywał napęd Trado. Produkcja M39 rozpoczęła się 

jednak zbyt późno, więc do walki podczas inwazji na Holandię w 1940 roku 

przygotowano tylko 6 z zamówionych przez armię 24 egzemplarzy.

Po II wojnie światowej brakowało pojazdów, co oznaczało szansę dla firmy 
DAF. W 1949 roku zaczęła więc produkować ciężarówki, przyczepy i autobusy, 
zmieniając nazwę na Van Doorne’s Automobiel Fabriek (Fabryka Samochodów 
Van Doorne’a). Pierwszym modelem ciężarówki był 3-tonowy DAF A30 oraz 
pięciotonowy A50. Były to ciężarówki z kabiną umieszczoną nad silnikiem. 
Po uruchomieniu nowych zakładów w styczniu 1950 r. produkcja wzrosła do 
2000, a później do 4000 samochodów ciężarowych rocznie. W roku 1949 za-
prezentowano również autobus w którym zastosowano nowatorski sposób 
montażu silnika. Był on zawieszony na przesuwnej ramie pozwalającej w razie 
konieczności obsługi na wysunięcie silnika do przodu pojazdu. 

Lata 50. XX wieku przyniosły potrzebę zwiększenia mocy produkcyjnych.  
Fabrykę w Eindhoven rozbudowano o nową linię produkcyjną, dzięki czemu 
możliwe stało się zwiększenie produkcji do 12 ciężarówek tygodniowo. 
Stopniowo zwiększano też ofertę produkcyjną dla wojska, które zamawiało 
pojazdy z napędem 4x4, 6x4 i 6x6. Pośród modeli dla wojska, YA328 stanowi 
konstrukcję nietypową, ponieważ wyposażona jest w napęd typu „H” 
polegający na tym, że każde koło pojazdu napędzane jest osobnym wałem 
napędowym umieszczonym po bokach podłużnic ramy nośnej. 

W roku 1955 fabryka zatrudnia już 2500 pracowników i świętuje dostarczenie 
10. tysięcznej ciężarówki. W tym samym czasie uruchomiona zostaje linia 
produkcyjna silników na licencji Leylanda. Wydajność fabryki osiąga 4 silniki na 
godzinę. 

Dwa lata później DAF przedstawia nową serię podwozi do ciężkich samochodów 
ciężarowych - serię 2000, z 11,1 litrowym silnikiem Leylanda produkowanym 
w zakładach DAF. Ciężarówka ta wyróżnia się niespotykaną nośnością tylnej 
osi wynoszącą 10 ton. W tym samym czasie na potrzeby niektórych rynków 
w ofercie firmy pojawiają się ciężarówki z długą maską silnika i szoferką 
umieszczoną za nim. 

W roku 1970 DAF po raz pierwszy zastosował uchylaną kabinę, która pozwalała 
na dobry dostęp do silnika w razie konieczności jego obsługi. W ten sposób 
rodzi się nowa linia modelowa ciężarówek F1600 – F2000. 

Trzy lata później szersza o 20 cm wersja tej właśnie kabiny odchylanej zostaje 
wykorzystana w nowym modelu 2800, który staje się jednym z największych 
sukcesów w historii firmy. Wyposażony w kabinę z piętrowym miejscem 
do spania dla dwóch osób, łóżkami o normalnych wymiarach i silnikami DAF  
o pojemności 11,6 litra staje się następcą osławionego modelu 2600.

W tym samym czasie DAF też zaskakuje w dziedzinie napędu. Po raz pierwszy 
pojawia się w ciężarówce silnik turbodoładowany z chłodnicą powietrza do-
ładowującego, czyli intercoolerem. Jednostka o pojemności 11,6 litra ma 310 
KM mocy ale dzięki turbodoładowaniu charakteryzuje się znacznie większym 
momentem obrotowym,. 

Sukces, jaki osiągnęła firma DAF w dziedzinie ciężkich samochodów 
ciężarowych, dzięki modelowi 2800 i później dzięki modelom 3300 i 3600, 
zostaje wsparty kolejnym hitem – modelem 95, który mógł też występować  
w wersji wyposażonej w bardzo przestronną kabinę „SpaceCab”. 

Na początku lat 90. XX wieku rynek w Wielkiej Brytanii przechodzi załamanie, 
co niekorzystanie wpływa na firmę, która zostaje zmuszona do ogłoszenia 
bankructwa w 1993 roku. W tym samym jednak czasie założona zostaje 
nowa spółka - DAF Trucks N.V. Rok później na rynku pojawia się nowy DAF 
95 wyposażony w większą i bardziej komfortową kabinę. W roku 1996 
DAF zostaje kupiony przez PACCAR – jednego z największych na świecie 
producentów samochodów ciężarowych mającego w swoim portfolio takie 
marki, jak Peterbilt, czy Kenworth. Dzięki tej operacji DAF zyskuje gwarancję 
spokojnej przyszłości. 

Koniec lat 50. XX w. obfituje w nowe projekty. W roku 1958 firma rozpoczyna 
produkcję własnych osi do samochodów ciężarowych, a rok później prezentuje 
swój pierwszy silnik z turbosprężarką. Jednostka DD575 i DS575 ma pojemność 
5,75 litra i moc 122 kW. Silniki te od razu zostały użyte do napędu modeli 1100, 
1300 i 1500, które przy tej okazji przeszły facelifting. Kabiny zostały przekon-
struowane – zmienił się ich wygląd zewnętrzny oraz wewnętrzny. 

Kolejnym przełomem w produkcji samochodów ciężarowych był rok 1962, 
kiedy zaprezentowano model z serii 2600, który został nazwany „Matką 
międzynarodowych przewozów drogowych”. Samochód miał wygodną jak na 
tamte czasy kabinę, która mogła być wyposażona w łóżko dla kierowcy. 

OD WARSZTATU DO TRAS MIĘDZYNARODOWYCH  

Pierwszego kwietnia 1928 roku Hub van Doorne korzystając ze 
wsparcia właściciela browaru i fabryki lodu Coolen’s Brewery and 
Ice Factory - A. H. Huengesa zakłada własną firmę - Comman-
ditaire Vennootschap Hub van Doorne’s Machinefabriek, czyli 
fabrykę maszyn mieszczącą się na terenach browaru. 

Początkowo firma zajmuje się naprawą samochodów i maszyn, jednak już  
w 1932 roku zaczyna produkować przyczepy, co skutkuje zmianą nazwy na Van 
Doorne’s Aanhangwagen Fabriek (fabryka przyczep Van Doorne’a) – skrócie 
D.A.F.  W roku 1936 spółkę opuszcza Huenges, więc firma staje się całkowicie 
własnością braci Van Doorne.

NOWE PATENTY

1914 - 1918 - POCZĄTKI PRODUKCJI MASOWEJ

Ilustracja 1. Seria 3300DKX o mocy 330 KM doskonale sprawdzała się w transporcie na długich dystansach oraz w przewozach przemysłowych.

Źródło: DAF

Ilustracja 2. Oś wahliwa pozwalała 
na obrót kół bliźniaczych wokół osi 
podparcia przebiegającej wzdłuż 
pojazdu. 

Źródło: DAF

Ilustracja 4. Ciągnik artyleryjski 
TRADO bazujący na samochodzie 
Ford. Firma DAF skonstruowała 
konwersję napędu z 4x2 na 6×4 
polegającą na montażu przekładni po 
obu stronach mostu napędowego. 

Źródło: J.H. Meffert, CC BY-SA 3.0 
<https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0>, Wikimedia 
Commons

Ilustracja 3. Przyczepa kontenerowa 
pozwalająca na transport 
kontenerów kolejowych. 

Źródło: DAF

Ilustracja 5. Podwozie samochodu 
Ford z napędem Trado konstrukcji 
firmy DAF. 

Źródło: J.H. Meffert, CC BY-SA 3.0 
<https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia 
Commons

Ilustracja 6. Ciężarówka DAF z roku 
1949.

Źródło: DAF

Ilustracja 7. Autobus DAF z 1949 
roku z wysuwanym silnikiem (slider 
engine). 

Źródło: DAF

Ilustracja 8. DAF serii 2000 
cechował się nośnością tylnej osi na 
poziomie 10 ton.

Źródło: DAF

Ilustracja 9. Silnik DS575, czyli 
pierwszy silnik DAF wyposażony  
w turbodoładowanie. 

Źródło: DAF

Ilustracja 10. DAF serii 2600 z nową 
kabiną umożliwiającą montaż łóżka 
dla kierowcy.

Źródło: DAF
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MANN FILTER CONTINENTAL
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ZF Aftermarket ZF Aftermarket

ZEPPELIN ZF NAD POLSKĄ
GLOBALNY KONCERN TECHNOLOGICZNY PROMUJE 
MOBILNOŚĆ NOWEJ GENERACJI 

NEXT GENERATION MOBILITY. NOW ZF ZEPPELIN TOUR 2021

•  W dniach 11-16 września br. nad południową 
Polską latał Zeppelin ZF. 
 
•  Organizatorem przelotów była firma ZF - światowy 
lider rozwiązań technologicznych dla branży 
motoryzacyjnej, tworzonych m.in. w centrach 
inżynieryjnych i zakładach produkcyjnych w Polsce.  
 
•  Akcja związana była z promowaniem przez firmę ZF 
globalnej strategii rozwoju mobilności nowej generacji 
„Next Generation Mobility. NOW”.

Kiedyś Zeppelin był królem przestworzy, dziś jest ikoną 
historii lotnictwa i fascynuje ludzi na całym świecie. Dla ZF 
ma on szczególne znaczenie. To dzięki Zeppelinowi, w 1915 
roku założono firmę, której zadaniem była budowa lepszych 
przekładni do samolotów i pojazdów mechanicznych.

Dziś ZF kontynuuje działalność w obszarze innowacji technolo-
gicznych i zintegrowanych systemów dla motoryzacji. Dostarcza 
rozwiązania dla samochodów wiodących marek, zarówno 
osobowych jak i komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając  
w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji.

Rozwijając mobilność przyszłości, firma nie zapomina o swojej 
historii. To właśnie zakłady ZF wyprodukowały przekładnię do 
sterowca nowej generacji - Zeppelin NT (NT – New Technology), 
którego we wrześniu można było zobaczyć na niebie nad 
południową Polską. Jest to jeden z największych aktywnych 
sterowców na świecie 

Od 2018 roku motto „Next Generation Mobility” nie tylko oddaje 
strategię firmy ZF, ale również stanowi zobowiązanie do realnego 
działania. W ten sposób koncern technologiczny pokazuje, że 
już teraz dysponuje wieloma rozwiązaniami dla zrównoważonej 
mobilności jutra, które albo są w produkcji seryjnej, albo są do tego 
przygotowywane. 

Przemieszczanie się od zawsze było jedną z podstawowych potrzeb 
człowieka. Współcześnie stanowi ono jednak ogromne obciążenie 
dla naszego klimatu, co z kolei wymusza zmianę globalnego 
podejścia do kwestii mobilności. Pandemia koronawirusa jeszcze 
bardziej przyspieszyła tempo koniecznych zmian. Ludzie na całym 
świecie oczekują teraz mobilności, która będzie elektryczna, 
inteligentna, zintegrowana w sieci, zrównoważona, bezpieczna, 
autonomiczna, ale także przystępna cenowo. ZF już dzisiaj oferuje 
rozwiązania spełniające te oczekiwania.

Trasa Zeppelina ZF w Polsce rozpoczęła się w sobotę 11 września 
w Katowicach. Tego dnia sterowiec latał również nad Gliwicami, 
a w kolejnych dniach nad Częstochową (12.09), Bielskiem-Białą  
i Czechowicami-Dziedzicami (14.09) oraz Wrocławiem (15-16.09). 

W tych właśnie miastach w Polsce firma ZF ma swoje fabryki,  
centra inżynieryjne oraz centra usług wspólnych. Obszar działalności 
ZF w naszym kraju jest bardzo szeroki i obejmuje zakłady 
produkcyjne, specjalistyczne placówki badawczo-rozwojowe oraz 
centra usług takich jak IT, finanse, zakupy czy HR, a także dział ZF 
Aftermarket, oferujący produkty do układów napędowych, kierow-
niczych i podwozi pod markami SACHS, LEMFÖRDER, TRW i ZF. 

ZF inwestuje w 4 obszary nowoczesnej technologii, które kształtują 
mobilność przyszłości. Są to: 

• autonomiczna jazda       • kontrola ruchu pojazdów 
• elektromobilność            • zintegrowane bezpieczeństwo

Od technologii i testów w kierunku mobilności przyszłości: ZF 
oferuje technologie dla zautomatyzowanej oraz autonomicznej 
jazdy dla różnych typów pojazdów. 

Zaawansowana technologia czujników, inteligentne systemy 
sterowania oraz inteligentne siłowniki: dla tego wszystkiego, 
od zautomatyzowanej do autonomicznej jazdy, wymagana 
jest kompleksowa technologia. Jednak nie jest to tylko kwestia 
wprawiania w ruch zautomatyzowanych pojazdów. W przyszłości, 
priorytetem będzie bezpieczeństwo, a komfort pasażerów stanie 
się jeszcze ważniejszy. 

ZESKANUJ KOD QR BY UZYSKAĆ 
WIĘCEJ INFORMACJI O ZEPPELINIE 
I ZF AFTERMARKET
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BOSCH BOSCH
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MAHLE CONTITECH
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HELLA HELLA
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FEBI FEBI
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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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WABCOTEXTAR
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KNORR - BREMSE KNORR - BREMSE

Przykładowy nr. referencji  K210503N50. O szczegóły zapytaj doradcę technicznego w Oddziałach MARTEX.
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SCHAEFFLER - FAG NISSENS
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SACHS TRW
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HALDEX HALDEX
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MEKRA LANG EURORICAMBI
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TOTAL TOTAL

OSZCZĘDNOŚĆ OLEJU I PALIWA W POJAZDACH 
CIĘŻAROWYCH BEZ SZKODY DLA SILNIKA

Samochody ciężarowe z oczywistych 
względów zużywają więcej paliwa i oleju 
niż osobowe. Producenci olejów starają się 
optymalizować to zużycie, a tym samym 
przyczyniać się do zmniejszenia kosztów 
eksploatacji i wpływu na środowisko 
naturalne. Oszczędności w pojazdach 
ciężarowych, podobnie jak w osobowych, 
wynikają zatem nie tylko z rozsądnego stylu 
jazdy, ale także stosowania paliwa i środków 
smarnych o określonych właściwościach. 

Na wstępie weźmy pod uwagę oleje silnikowe. 
Jednym z najnowocześniejszych produktów 
na rynku tzw. „paliwooszczędnych” 
olejów silnikowych 
przeznaczonych do 
samochodów ciężarowych 
jest Rubia Tir 8900 
FE 10W-30. Olej ten 
zapewnia zmniejszenie 
oporów tarcia w silnikach 
wysokoprężnych w takim 
stopniu, że przekłada 
się ono na obniżenie 
zapotrzebowania na olej 
napędowy. Dzięki mniejszej 
lepkości oraz zastosowaniu 
dodatków przeciwzużyciowych 
i modyfikatorów tarcia, olej  
w odpowiedni sposób zabezpiecza wszystkie 
wrażliwe elementy silnika i zapewnia 
ich długą żywotność. Takie dodatki są 
aktywowane w miejscach, gdzie występują 
wysokie naciski, np. na krzywkach wałka 
rozrządu czy na styku pierścieni tłokowych  
i tulei cylindrowej w dolnym i górnym martwym 
położeniu tłoka. Bez ich zastosowania samo 

obniżenie lepkości oleju spowodowałoby 
zwiększenie zużycia tych elementów. 
Potwierdzają to testy przeprowadzone m.in. 
na silnikach firmy Mercedes: OM 611, OM 646  
i OM 501 LA.

Warto wspomnieć, że pierwsze oleje 
paliwooszczędne powstały w centrum 
badawczym TotalEnergies już ponad 20 lat 
temu. Od tego czasu formuły produktów 
ewoluowały i obecnie pozwalają ograniczać 
zużycie paliwa na poziomie 1,3%.  
W przypadku dodatkowego stosowania 

olejów przekładniowych z gamy FE („Fuel 
Eco”) w skrzyni biegów oraz 

tylnym moście, oszczędność 
może wynieść nawet około 

3%, co w przypadku 
samochodów ciężarowych 
odpowiada ograniczeniu 
zapotrzebowania na 
paliwo rzędu 1 litra 
na 100 kilometrów.  
W skali roku przy średnich 
rocznych przebiegach 

100 000 kilometrów daje 
to oszczędność ok. 1000 

litrów oleju napędowego.  
W przypadku flot składających 

się kilkudziesięciu pojazdów 
oszczędności sięgają dziesiątek tysięcy 
złotych. Inwestycja kilkudziesięciu złotych 
więcej na oleje typu FE gwarantuje pewny zwrot. 
Paliwooszczędność tych produktów została 
potwierdzona przez testy przeprowadzane 
na pojazdach różnych marek, przez znane 
międzynarodowe organizacje np. francuski 
UTAC, niemiecki TÜV czy angielski Millbrook.

Paliwooszczędność oleju, jako jedna z jego 
właściwości, to jednak nie wszystko. Równie 
ważne jest optymalne zużycie samego oleju 
silnikowego oraz interwał jego wymiany, który 
wpływa na koszty serwisowania. Środkiem 
smarnym, który odpowiada na te potrzeby 
jest olej Rubia Tir z technologią ProEfficient. 
Został on zatwierdzony przez producentów 
pojazdów ciężarowych dla większości 
istniejącego parku samochodów tego typu, 
z bardzo szerokim zakresem od najbardziej 
wymagających silników spełniających normę 
EURO VI do konwencjonalnych silników EURO 
III. Technologia Pro-Efficient, opracowana 
przez zespoły TotalEnergies Research and 
Development, chroni i poprawia wydajność 
silników, zapewniając mniejsze zużycie 
mechaniczne i wydłużone okresy między 
wymianami oleju. Oznacza to dłuższą 
żywotność silnika, mniej awarii i mniejsze 
koszty serwisowania. Oleje te charakteryzuje 
zapewnienie do 81% mniejszego zużycia 
mechanicznego silnika w porównaniu  
z limitami branżowymi ACEA E4. 

Aspektem, który w pewnym stopniu wpływa 
na „spalanie” jest również jakość tankowanego 
paliwa. Chociaż paliwo jako takie niekoniecznie 
przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania 
na nie przez silnik, bo to zależy głównie od 
jego konstrukcji, dobre paliwo zawiera szereg 
wysokiej jakości dodatków uszlachetniających, 
które oczyszczają wnętrze silnika z osadów. 
Dla przykładu, dodatki zawarte w paliwie 
do silników wysokoprężnych Excellium 
obejmują detergenty, środki antykorozyjne, 
przeciwutleniacze, emulgatory, modyfikatory 
tarcia oraz charakterystyczne dla oleju 
napędowego środki przeciwpienne, 
poprawiające liczbę cetanową i środki przeciw 
zamarzaniu. Zastosowanie paliw Excellium 
umożliwia utrzymanie układu wtryskowego  
w czystości od osadów węglowych, co 
pomaga utrzymać wydajność silnika  
i optymalny poziom zużycia paliwa. Ilość  
i rodzaj tych dodatków może się różnić  
w zależności od producenta paliwa.

„Oleje oraz paliwa zawierające w sobie 
odpowiednie dodatki mogą jak najbardziej 
przyczynić się do wygenerowania oszczędności 

eksploatacyjnych. W przypadku TotalEnergies 
dajemy taką możliwość zarówno poprzez rozwój 
sieci stacji paliw marki TOTALENERGIES  
w Polsce, jak również oferowanie pełnej gamy 
środków smarnych, dedykowanych do pojazdów 
ciężarowych. To równocześnie oszczędności 
bez wielkich wyrzeczeń, ponieważ sprowadzają 
się one do wyboru określonej marki oleju czy 
paliwa. W przypadku olejów Rubia oferujemy 
aż trzy linie produktowe, wykorzystujące różne 
technologie. Dzięki temu jesteśmy w stanie 
dobrać produkt odpowiadający na specyficzne 
potrzeby każdego pojazdu” – mówi Robert 
Sadowski, Lubricants Department Manager 
Poland & Baltic States w TotalEnergies.

 
 
O FIRMIE TOTALENERGIES

TotalEnergies to firma multienergetyczna, 
która produkuje i sprzedaje energię w skali 
globalnej: ropę i biopaliwa, gaz ziemny i green 
gas, odnawialne źródła energii i energię 
elektryczną. 105 000 naszych pracowników 
jest zaangażowanych w tworzenie coraz 
tańszej, czystej, niezawodnej i dostępnej dla 
jak największej liczby osób energii. Aktywna  
w ponad 130 krajach firma TotalEnergies 
stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich 
jego wymiarach, w szczególności w obszarze 
swoich projektów i operacji biznesowych, które 
mają przyczynić się do zwiększenia jakości 
życia ludzi na całym świecie.

O TOTAL POLSKA

Total Polska działa w Polsce od 1992 roku 
i ma ugruntowaną pozycję na rynku olejów 
silnikowych. Oferuje produkty dwóch znanych 
marek TotalEnergies i Elf. Od 2008 roku 
szybko rozwija również sprzedaż asfaltów,  
a także jest obecna na rynku przemysłowych 
płynów specjalnych. Od 2010 roku Total Polska 
prowadzi import oraz hurtową sprzedaż paliw. 
W grudniu 2014 roku uruchomiła pierwsze 
stacje paliw w Polsce, wchodząc tym samym 
na rynek detaliczny. 

www.totalenergies.pl
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ELRING ELRING

PROGRAM USZCZELNIEŃ FIRMY ELRING DO SILNIKA MAN D 2066
Ciekawe, ważne i fascynujące szczegóły

Model D 2066 jest dostępny na rynku w różnych wersjach od 2004 
roku i wciąż cieszy się dużą popularnością na arenie międzynarodowej. 
To, że można go znaleźć w pojazdach użytkowych i autobusach MAN, 
wydaje się oczywiste. Ale w autokarach marek Plaxton Panther i Temsa 
Diamond 14, a także LAZ Lemberg 400? Oczywiście silnik jest też 
zgodny z aktualną normą emisji spalin Euro VI C.

Program uszczelnień
 
ElringKlinger jest na pokładzie jako dostawca oryginalnego wyposażenia 
od momentu wejścia na rynek. Wiele elementów uszczelniających 
zostało z czasem dostosowanych do rosnących wymogów, a inne były 
tak zaawansowane pod względem konstrukcyjnym, że dostosowanie 
nie było potrzebne. Ponadto marka Elring – Das Original opracowała 
specjalne uszczelki dostępne w handlu częściami zamiennymi na całym 
świecie.

Uszczelnienie głowicy cylindrów wyróżnia się tu grubością do naprawy. 
Tak samo, jak uszczelka o standardowej grubości, pod względem kon-
strukcyjnym jest to jednowarstwowa uszczelka stalowa ze specjalnie 
zaprojektowanym uszczelnieniem komory spalania, wykonanym jako 
zdefiniowany rowek. Grubość do naprawy wynosi 1,50 mm, czyli o 0,30 
mm więcej niż pierwotna grubość oryginalnego wyposażenia. Takie 
uszczelnienie głowicy cylindrów jest potrzebne w przypadku naprawy, 
kiedy głowica cylindra i/lub blok cylindra wymagają wyrównania. Możliwe 
jest zastosowanie standardowej grubości, jednak wówczas należy liczyć 
się ze zwiększonym zużyciem boków zębów kół czołowych. Uszczelkę 
przeznaczoną do naprawy można poznać po dodatkowym nacięciu.

Rozwiązanie to jest przeznaczone wyłącznie do naprawy, nie ma więc 
oryginalnego numeru części.

Kompleksowy serwis
 
Liczne szczegóły, a także numery artykułów Elring i odpowiadające im 
numery części MAN można pobrać w postaci rysunku rozstrzelonego  
w formacie PDF ze strony internetowej firmy Elring. W przypadku  
dalszych pytań dotyczących tego silnika lub innych specjaliści z firmy  
Elring są w każdej chwili dostępni do kontaktu przez telefon lub e-mail.

Płynne masy uszczelniające
 

W modelu D 2066 znajdują się miejsca 
wymagające uszczelnienia, na które należy 
zwrócić szczególną uwagę. Zarówno gwint 
świecy żarowej, jak i gwint króćca wlewu 
oleju są przed montażem cienko powlekane 
preparatem CurilTM T2. Innym, znacznie 
większym miejscem uszczelnienia jest 

obudowa koła zamachowego. W tym miejscu zastosowanie znajduje 
silikon DirkoTM HT, który dysponuje zakresem temperatury od -60°C 
do +285°C (do 24 h nawet do +315°C). Ponieważ na końcu znajduje 
się bardzo długi sznur uszczelniający, zaleca się zastosowanie Elring 
DirkoTM HT Profi Press, dzięki czemu nakładanie może przebiegać 
szybciej i bardziej precyzyjne. Silikon stosowany jest także przy kolanku 
powietrza doładowującego.

Do nakrętki mocującej koło pasowe paska wieloklinowego stosowane 
jest połączenie spoinowe o wysokiej wytrzymałości. Elring EL-Add 48 
to anaerobowa masa uszczelniająca, która działa jako płynny środek 
do zabezpieczenia śrub z wyłączeniem tlenu i znacznie zwiększa siłę 
docisku.

Te przykłady pokazują, w jakich miejscach w silniku stosowane jest 
uszczelnienie za pomocą płynnych mas uszczelniających. W każdym 
przypadku niezbędne jest jednak zapoznanie się z odnośną instrukcją 
naprawy.

Uszczelnienia dynamiczne
 

Na pierwszym miejscu znajdują się tu 
promieniowe uszczelki pierścieniowe wału 
korbowego.

Ze względu na długi czas budowy 
silnika, w tylnym miejscu instalacji 
stosowany jest pierścień wału z PTFE 
(politetrafluoroetylen lub teflon)  
z pierścieniem przeciwbieżnym lub 

pierścień wału, który pracuje bezpośrednio na wale korbowym. 
Pierścienie wału PTFE są oferowane przez Elring w obu wymiarach, czyli 
z różnymi średnicami wewnętrznymi.

Do przedniego uszczelnienia wału korbowego nie jest przewidziany 
pierścień przeciwbieżny. Zamiast tego istnieje możliwość umieszczenia 
przedniego pierścienia wału korbowego w różnych pozycjach na wale 
korbowym za pomocą narzędzia specjalistycznego. W tym celu konieczne 
jest ustalenie w stanie zamontowanym etapu naprawy dla pierścienia 
uszczelniającego wału korbowego. Odstęp pomiędzy poszczególnymi 
pozycjami wynosi 3 mm.

Wszystkie pierścienie wału korbowego są wykonane z PTFE w celu 
uszczelnienia wału, co oznacza, że pierścień jest wsuwany na wał na 
sucho – czyli bez oleju. Uszczelnienie do obudowy silnika następuje za 
pomocą elastomeru.

Piętro wyżej w silniku znajduje się uszczelka pokrywy zaworów wraz  
z pokrywą zaworów wykonaną z poliamidu o wysokiej wytrzymałości  
i udarności. Jest ona produkowana przez ElringKlinger w siedzibie 
głównej, jednak pokrywa zaworów nie jest oferowana w handlu 
częściami zamiennymi. Sama uszczelka jest wykonana z elastomeru 
(AEM), który doskonale wytrzymuje wysokie temperatury. Kolejnym 
ważnym kryterium jest niskie odkształcenie trwałe po ściskaniu tego 
elastomeru, zapewniające długą żywotność. Jest to jednak możliwe 
wyłącznie, jeśli montaż pokrywy oraz uszczelki zostanie wykonany 
fachowo. Śruby są dokręcane tylko z siłą 10 Nm. Również kolejność 
dokręcania jest decydująca, aby nie doszło do zgniecenia zintegrowanych 
uszczelek wargowych. 

Kolejną deklarację jakościową uszczelek elastomerowych marki Elring 
– Das Original stanowią pierścienie uszczelniające tuleje cylindrów. 
Prawie niezauważalnie, ponieważ wizualnie niczym się nie wyróżnia, 
od lat stosowany jest kauczuk fluorowy (FPM) sieciowany nadtlenkowo. 
Decydującą zaletą tego specjalnego elastomeru jest wysoka odporność 
na działanie temperatury oraz zwiększona odporność na nowoczesne 
płyny chłodnicze wysokiej jakości, łączące zalety krzemianowych  
i bezkrzemianowych płynów do chłodnic.

W celu odróżnienia od pierścieni uszczelniających, które nie są sieciowane 
nadtlenkowo, stosowanych do tulei cylindrów, są one oznaczone na 
opakowaniu w następujący sposób: FPM-PX.

ZKD 1,20mm # 021.262 / ZKD 1,50MM # 195.470
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NRF MONROE
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BANNER BANNER
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DINEX MERITOR
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GATES COVIND
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EXIDEEXIDE
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PHILIPS LUMILEDJURID
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VARTA VARTA
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GRUPA AZOTY NOXy AdBlue® GRUPA AZOTY NOXy AdBlue®
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OSRAM OSRAM
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FRISTOM FRISTOM
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DAKEN PEWAG
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COS.PEL WAŚ
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BORG WARNER PHILLIPS EUROPE
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PETERS CORTECO
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COSIBO HORPOL
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DIESEL TECHNIK GRAFEN
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FLEETGUARD FLEETGUARD
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BOSMA EMMERRE
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AMPRO JURATEK

AMPRO Technologie GmbH
www.ampro-tec.de
info@ampro-tec.de

Czujniki NOx mierzą zawartość tlenków azotu 
w spalinach pojazdu i umożliwiają skuteczne 
oczyszczanie spalin w połączeniu z katalizato-
rem CSR

Celem jest utrzymanie emisji tlenków azotu 
w dopuszczalnych granicach, tak aby spalanie 
w silniku było jak najefektywniejsze

Większość pojazdów wykorzystuje dwa czujniki 
NOx, instalowane przed i za katalizatorem CSR. 
Najczęściej są stosowane  w pojazdach z  silni-
kami Diesla Euro 5 i 6

Ceramiczny rdzeń w głowicy czujnika dokonuje 
pomiarów bezpośrednio w gorącym strumieniu 
spalin, a następnie elektronika w sposób ciągły 
przekazuje wartości NOx poprzez magistralę do 
ECU

Jedyny producent NOx dostarczający na rynek 
wtórny i OEM

Czujniki w  jakości OE. Każdy czujnik jest testo-
wany przez min. 5 dni oraz indywidualnie 
kalibrowany

100% nowo wyprodukowany, wysoka integra-
cja produkcji: od podstawowych chemikaliów do 
gotowego produktu w jednej fabryce

W pełni niezależnie opracowana linia produk-
cyjna oraz oprogramowanie

Zamienne 1:1 z oryginalnymi częściami



























ZALETY CZUJNIKÓW AMPRO NOX

CZUJNIKI NOX

180 referencji czujników NOx w bieżącej 
ofercie: europejskie i amerykańskie marki 
samochodów ciężarowych oraz popularne 
samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe

Niemiecka marka AMPRO

Wielojęzyczny dział sprzedaży i doradztwa 
technicznego

Szkolenia dla zespołów sprzedaży i zarządza-
nia produktem
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PRESTOLITE NTN SNR
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SAMPA SAMPA

SAMPA, jeden z największych światowych producentów części do pojazdów 
użytkowych, z  zaawansowanymi możliwościami badawczo-rozwojowymi 
dedykowanymi na potrzeby aftermarket. 

Poznaj jakość części SAMPA w standardzie OE. 
SAMPA - Twój zaufany towarzysz w każdych warunkach drogowych.

SPRZĘG SIODŁOWY

PIASTY KOŁA

ZAWIESZENIE

MIECHY ZAWIESZENIA 
PNEUMATYCZNEGO

MIECHY ZAWIESZEŃ PNEUMATYCZNYCH • ELEMENTY OSI • ZESTAWY NAPRAWCZE UKŁADÓW HAMULCOWYCH • 
ELEMENTY ELEKTRYCZNE POJAZDÓW • ELEMENTY ZAWIESZEŃ, CZĘŚCI DO UKŁADÓW: CHŁODZENIA • 
ROZDZIAŁU NAPĘDU • WYDECHÓW • ELEMENTY OSPRZĘTU SILNIKA • UKŁAD: SMAROWANIA • ZASILANIA 
PALIWEM  •  CZĘŚCI DO NACZEP

W ofercie produktowej SAMPA 40.000 referencji w nast. kategoriach: 
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HAZET PLAK
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SERTPLAS ZAP
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GIGANT HYBSZ
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VDL WEWELER WESEM
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FOEN GEBA AUTOTEILE

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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FORANKRA ATP DIESEL



90 91TIM 4/2021 TIM 4/2021

HOBI FIRENZA
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MTX - AKUMULATORY SORL

Oferta na sezon zimowy MTX Battery

Akumulatory MTX Battery dostępne w ofercie:

www.martextruck.pl

Indeks Martex [Ah] [A] (EN)
Pojemność Prąd zimnego rozruchu Napięcie

MTX-100-780

MTX-120-750

MTX-140-800

MTX-170-950

MTX-180-1000

MTX-225-1200

100

120

140

170

180

225

780

750

800

950

1000

1200

12

12

12

12

12

12

MTX-165-900

MTX-190-1050
MTX-45-360
MTX-50-420

MTX-55-460
MTX-60-520
MTX-74-680
MTX-92-720

165

190
45
50

55
60
74
92

780 6

1050 6
360 12
420 12

460 12
520 12
680 12

720 12

AKUMULATOR 12V 140AH 800A

 513X189X223 MTX PREMIUM SHD

AKUMULATOR 12V 180AH MTX 
PREMIUM SHD
1000A 513X223X223 

AKUMULATOR 12V 225AH MTX 
PREMIUM EFB
1200A 518X276X242

INDEKS MARTEX
POJEMNOŚĆ 

(AH)

PRĄD ZIMNEGO 
ROZRUCHU  

(A) (EN)
NAPIĘCIE

MTX-100-780 100 780 12

MTX-120-750 120 750 12

NOWOŚĆ! MTX PREMIUM SHD MTX-140-SHD 140 800 12

MTX-140-800 140 800 12

MTX-170-950 170 950 12

MTX-180-950-B 180 950 12

NOWOŚĆ! MTX PREMIUM EFB MTX-180-EFB 180 1000 12

NOWOŚĆ! MTX PREMIUM SHD MTX-180-SHD 180 1000 12

MTX-180-1000 180 1000 12

MTX-225-1050-B 225 1050 12

MTX-225-1200 225 1200 12

NOWOŚĆ! MTX PREMIUM EFB MTX-225-EFB 225 1200 12

NOWOŚĆ! MTX PREMIUM SHD MTX-225-SHD 225 1150 12

MTX-45-360 45 360 12

MTX-50-420 50 420 12

MTX-55-460 55 460 12

MTX-60-520 60 520 12

MTX-74-680 74 680 12

MTX-92-720 92 720 12
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ROLLING TANGDE
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OTANI TRUCKEXPERTOTANI

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

DORADCA DS. SPRZEDAŻY 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

SKROBAK SZCZOTKA ZE 
ŚCIĄGACZEM DO WODY 
 
WS130124

6,99 PLN

ZMYWACZ UNIWERSALNY 
600 ML QUINTON HAZELL 
 
QHB600

5,99 PLN

KIT-SILIKON WYSOKOTEMP.
EVO300P 200ML 
 
CT49392392

43,60 PLN

PRZYRZĄD DO 
SPRAWDZANIA ZUŻYCIA 
TARCZY HAMULCOWEJ 
 
K146719K50

49,99 PLN

AREOMETR DO AKUMULATORA 
+ TESTER PŁYNU 
CHŁODNICZEGO 2W1
 
WS120505A 

6,99 PLN

DODATEK DO OLEJU 
NAPĘDOWEGO 10L SKYED 

SKYED/10L

156,00 PLN

NAGRZEWNICA 
SAMOCHODOWA 24V 
150W 

ACH01B

24,90 PLN

PŁYN DO CHŁODNIC -35 5L 
G11 UV NIEBIESKI 
 
MTX-G115LUV 

16,59 PLN

PŁYN DO CHŁODNIC -35 5L 
G12 UV CZERWONY 
 
MTX-G125LUV 

16,99 PLN

DODATEK DO OLEJU 
NAPĘDOWEGO 1L SKYED 
 
SKYED 

16,50 PLN

TŁUMIK OSUSZACZA 
 
35110030058 

3,29 PLN

LAMPA ROBOCZA 4 LED 
3W Z AKUMULATOREM
 
5JG-IL4001 

73,00 PLN

NARZĘDZIE DO 
SPRAWDZANIA 
SIŁOWNIKA HAMULCA 
 
K108806K50 

29,99 PLN

SZCZOTKA DO MYCIA TIR 
Z PRZEGUBEM 
 
SIBO-777 

59,89 PLN

LAMPA BŁYSKOWA 
12/24 8X5W LED NISKA 
 
SM812PHR 

76,87 PLN

KOMPLET ŻARÓWEK H7 
24V HELLA
 
8GH007157-931 

62,99 PLN


