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Szanowni Państwo,
Wchodzimy w rok jubileuszu 30-lecia naszej aktywności
na rynku części zamiennych do samochodów ciężarowych.
Patrząc w przeszłość widzę jak długą i mozolną drogę
pokonaliśmy, ilu wyzwaniom musieliśmy stawić czoła aby
z małej rodzinnej firmy stać się znaczącym i poważanym
dystrybutorem na rynku.
Przez te 30 lat staraliśmy się nadążyć za dynamicznie
zmieniającym się rynkiem transportowym i zapewnić
naszym klientom zaspokojenie ich coraz większych
wymagań. Myślę, że mieliśmy również niemały wpływ na
obecny kształt rynku dystrybucji części zamiennych.
Firma zawdzięcza swoją obecną pozycję rynkową dobrze
sprofilowanej, szerokiej oraz kompleksowej ofercie części
zamiennych, akcesoriów, wyposażenia warsztatowego,
olejów i chemii motoryzacyjnej pochodzących od ponad 500
dostawców z całego świata.
Nasz dynamiczny rozwój i konsekwentne dążenie do
realizacji założonych celów zaowocowało powstaniem
sieci sprzedaży, w której mamy 37 oddziałów na terenie
całego kraju. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie
sieci sprzedaży koniecznością było również stworzenie
nowoczesnej logistyki i zapewnienie wsparcia informatycznego na najwyższym poziomie.
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Dzisiaj możemy się pochwalić wieloma rozwiązaniami,
które pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności pracy.
Niezwykle ważne dla rozwoju naszej firmy było przystąpienie do TEMOT International, międzynarodowej grupy
zrzeszającej dystrybutorów części zamiennych z prawie
100 krajów z całego świata. Istotnym elementem rozwoju
było również wdrożenie systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2015.
Na osiągnięcie dzisiejszej pozycji wpływ miało wiele
czynników, ale osobiście najbardziej jestem dumny ze
zbudowania organizacji silnej w zasoby ludzkie. Siłą
naszej organizacji jest wiedza, doświadczenie, troska
o jakość i ciągłe dążenie do rozwoju kompetencji naszych
pracowników. Całej załodze składam serdeczne podziękowania za wkład w budowanie solidnej marki MARTEX na
rynku dystrybucji części.
Przed nami wiele nowych wyzwań. Czekają nas zmiany
globalne związane z transformacją energetyczną, elektromobilnością, telematyką, które będą miały istotny wpływ
na naszą działalność w najbliższej przyszłości.
Wszystkim tym wyzwaniom będziemy musieli stawić czoła,
ale jestem przekonany, że wykorzystując 30 lat doświadczeń
będzie to możliwe.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

Niech ten Świąteczny czas spędzony w gronie
rodziny, napełni Wasze serca spokojem
i radością oraz da Wam moc i siłę do
pokonywania wszystkich przeszkód.
W zbliżającym się 2022 roku życzymy Wam,
aby świat był dla Was pełen ciepła, radości
i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy nie
zabrakło miłości i zrozumienia. Oby poczucie
prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszyło Wam przez cały rok!
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30-LECIE FIRMY MARTEX - JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
W roku 2022 będziemy obchodzili 30 rocznicę swojej obecności na rynku. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku zmiany w całej gospodarce postępowały bardzo szybko. Gospodarka wolnorynkowa wyzwoliła u wielu mieszkańców
naszego kraju chęć zadbania o własny los. Powstało wiele nowych firm w wielu branżach. Rozwijająca się dynamicznie
gospodarka potrzebowała sprawnego transportu, będącego niezwykle istotnym elementem rozwoju gospodarczego kraju.
W ślad za dynamicznym rozwojem firm transportowych rozwijał się sektor napraw pojazdów oraz rynek części zamiennych.
W tym czasie powstał MARTEX jako odpowiedź na bieżące potrzeby rynku oferując części zamienne do samochodów
ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów.
Polskie drogi w tamtym czasie były pełne samochodów produkowanych
w bloku wschodnim. Szybka transformacja gospodarcza i dynamiczne
zmiany bardzo szybko spowodowały zmiany w parku samochodów
zarówno osobowych jak i ciężarowych jeżdżących po naszych drogach.
Samochody produkcji zachodniej stały się normą. Martex bardzo szybko
zareagował na zmieniającą się sytuację poszerzając swoją ofertę o części
do samochodów produkcji zachodniej.
O początkach firmy MARTEX, trudnościach, wyzwaniach i recepcie na
sukces w tych 30 latach działalności firmy z Grzegorzem Nosiadkiem Prezesem Zarządu firmy Martex.

[REDAKCJA] Skąd pomysł na biznes związanych z częściami do
samochodów ciężarowych? Jak wyglądał początek działalności?
[GRZEGORZ NOSIADEK] W początku lat 90, jeszcze w szkole średniej,
myślałem o własnym biznesie. Pomagając ojcu w okresie wakacji
w naprawach samochodów, których używał w swojej firmie i obserwując
problemy z dostępnością części zamiennych zrodził się pomysł na
działalność handlową częściami do samochodów ciężarowych. Znałem
rynek, który w tym czasie był stosunkowo ubogi. Po polskich drogach
jeździły samochody ciężarowe produkowane w Polsce (Jelcz, Star), w Czechosłowacji (Liaz, Tatra), czy Związku Radzieckim (Kamaz). Właśnie na
części do tych samochodów ciężarowych było zapotrzebowanie na rynku.
Postanowiłem zająć się sprzedażą części do samochodów ciężarowych
bloku wschodniego. Szczerze mówiąc w tym czasie samochody produkcji
zachodniej stanowiły niezauważalny margines rynku.
Dopiero kilka lat później, na początku 2000 roku, w Polsce zaczęły
przeważać samochody ciężarowe produkcji zachodniej i wiadomo było, że
rynek bardzo szybko się zmieni.
Początek działalności był niezwykle trudny - potrzebowałem kapitału
na zakup części zamiennych i innego asortymentu. Udało się uzyskać
finansowanie kredytem bankowym. W tamtym czasie musieliśmy się
zmagać z niewyobrażalnymi na dzisiejsze warunki kredytów. Oprocentowanie przekraczało 50%. Obsługa kredytu na takich warunkach
była bardzo trudna. Ale dzięki determinacji udało się pokonać wszelkie
trudności.

Ilustracja 2. Początki firmy związane były z częściami do Starów, Jelczy, Liazów
i Kamazów, które wtedy stanowiły większość ciężarówek na naszych drogach.
/ Źródło: Martex

[R] Początek lat 90 XX w. to czasy powstawania największych
dziś firm handlujących częściami samochodowymi - jak wyglądał
rynek części i serwisów samochodów ciężarowych?
[G.N.] Rzeczywiście większość firm z branży dystrybucji części
zamiennych powstała na początku lat 90-tych. Ze względu na park
samochodowy jaki był w tym czasie zdecydowana większość powstałych
wtedy firm zaczynała od handlu częściami zamiennymi do samochodów
ciężarowych produkcji bloku wschodniego. Rynek produkcji części
zamiennych był zmonopolizowany przez państwowe. W szybkim czasie
powstało jednak bardzo dużo prywatnych, rzemieślniczych firm, które
szybko zaczęły zdobywać rynek. Brakowało profesjonalnej dystrybucji.
W tamtych czasach powstało kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset firm
próbujących swoich sił w dystrybucji części zamiennych. Rozpoczynały
one od handlu zwykle w miejscowościach, w których powstały. Ze względu
na otwarcie gospodarki na prywatną działalność gospodarczą bardzo
dużo firm tej samej branży powstawało w tych samych miejscowościach
lub w niewielkiej odległości od siebie. Konkurencja na lokalnych rynkach
była bardzo duża. W Rybniku mieliśmy dwie lokalne firmy, z którymi konkurowaliśmy praktycznie do początku XXI wieku.
Profesjonalnych dużych serwisów samochodowych było niewiele. Duże,
państwowe firmy transportowe miały własne warsztaty, ale dynamicznie
rozwijający się rynek prywatnych firm oczekiwał warsztatów oferujących
jak najszerszy zakres usług. Niestety w tamtym czasie było ich bardzo
mało. Było za to bardzo dużo dobrych mechaników, którzy naprawiali
samochody ciężarowe na zlecenie powstających firm transportowych.
Można powiedzieć, że były to początki serwisów mobilnych, chociaż
wtedy nikt tego rodzaju działalności w ten sposób nie nazywał.

[R] Jak pozyskiwaliście części? Ile ich sprzedawano?

Ilustracja 1. W 1992 roku firma Martex rozpoczęła swoją działalność jako sklep
z częściami do samochodów ciężarowych produkowanych w bloku wschodnim.
/ Źródło: Martex
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[G.N.] Głównymi producentami części zamiennych. jak już wcześniej
wspomniałem. były państwowe firmy produkujące na potrzeby
producentów samochodów. Pozyskiwaliśmy części, między innymi
z fabryki w Jelczu, w Starachowicach oraz z Polmozbytów w tych samych
miejscowościach. Bardzo ważnym źródłem części i akcesoriów byli
producenci niezależni, prywatni rzemieślnicy, którzy szybko potrafili się
dostosować do potrzeb rynku.

WYWIAD
Wielu z ówczesnych rzemieślników stało się potentatami w produkcji
części zamiennych i dzisiaj są uznanymi graczami na rynku produkcji części
zamiennych.
Jeśli chodzi o sprzedaż to nie ma żadnego porównania z czasem teraźniejszym. To zupełnie inne czasy, inna rzeczywistość. Dynamika wzrostu
sprzedaży była równie duża, ale skalę działalności można w teraźniejszości porównać do jednego naszego średniej klasy oddziału.

Ilustracja 5. Coraz większy asortyment wymagał coraz większych przestrzeni
magazynowych. Magazyn Centralny o powierzchni 22.000 m2 wyposażony
w automatyczne linie przenośnikowe zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej.
/ Źródło: Martex

[R] Jak na przestrzeni lat zmieniał się rynek części do samochodów
ciężarowych i sam rynek samochodów ciężarowych?
Ilustracja 3. Z czasem firma poszerzała swój asortyment oferując nie tylko części
zamienne, ale też środki smarne i eksploatacyjne. / Źródło: Martex

[R] Kiedy zdecydowaliście się na stworzenie sieci sprzedaży?
Co się z tym wiązało? (centrum logistyczne, magazyn...)
[G.N.] Sukcesywnie odbywająca się zmiana parku samochodowego na przełomie XX i XXI wieku, zdominowanie rynku przez samochody
ciężarowe produkcji zachodniej była dla nas wyzwaniem i impulsem
do dostosowania się do potrzeb rynkowych. Wraz ze zmianą parku
samochodów ciężarowych ciągle rósł rynek firm transportowych.
To spowodowało konieczność dostosowania się do rynku. Na początku
musieliśmy dostosować ofertę do zmieniającego się rynku. W kolejnym
kroku musieliśmy postarać się być coraz bliżej klienta. Aby to było możliwe
postawiliśmy na sukcesywne tworzenie sieci sprzedaży. Otworzyliśmy
nasz drugi oddział w Jastrzębiu, następnie kolejny w Ostrowii Mazowieckiej
ale wciąż byliśmy małą firmą, z niewielkim kapitałem więc rozwój
następował w miarę możliwości finansowych. Ciężko pracowaliśmy
i krok po kroku zdobywaliśmy coraz większy kapitał. Dopiero w roku 2010
osiągnęliśmy taki poziom możliwości finansowych, że mogliśmy myśleć
o szybszym tempie rozwoju. W 2010r. rozbudowaliśmy naszą siedzibę
i magazyn w Rybniku, tworząc zaczątki naszego pierwszego magazynu
centralnego. Wtedy też zdecydowaliśmy o dynamiczniejszym rozwoju
i otwarciu kolejnych oddziałów, a także rozwinięciu sprzedaży hurtowej
oraz eksportowej.
Kolejne lata to okres rozszerzania sieci sprzedaży. Praktycznie każdego
roku otwieraliśmy 3 nowe oddziały. Obecnie mamy 37 oddziałów w całej
Polsce i planujemy uruchomienie kolejnych.
Równocześnie inwestowaliśmy w logistykę, czego zwieńczeniem było
otwarcie nowoczesnego magazynu centralnego o powierzchni prawie
20 tys. m2 w Dąbrowie Górniczej.

[G.N.] Jak wspomniałem wcześniej na przełomie XX i XXI wieku rynek
mocno się zmienił z uwagi na wymianę taboru na samochody zachodnie.
Musieliśmy się dostosować do zmieniającej się sytuacji. Zdobywając przez
kolejne lata rozwoju coraz większy udział w rynku musieliśmy mocno
rozwijać swoją ofertę. Rynek mocno się zmieniał. Firmy transportowe miały
coraz nowszy i nowocześniejszy tabor. Oczekiwania rynku sukcesywnie się
zmieniały. Klienci oczekiwali części premium stosowanych na pierwszym
montażu. Pomimo profesjonalnej kadry dbającej o rozszerzanie oferty
mieliśmy przez wiele lat ograniczony dostęp do tych części. Niemniej
jednak sukcesywnie i wytrwale budowaliśmy swoją pozycję rynkową.

[R] Co zdecydowało o dzisiejszej pozycji firmy?
[G.N.] W 2015 roku zostaliśmy zaproszeni do przystąpienia do grupy
zakupowej TEMOT International. Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do
Temot. Z perspektywy czasu musimy stwierdzić, że była to kluczowa
decyzja, która pozwoliła na późniejszy dynamiczny rozwój spółki. Można
powiedzieć, że członkostwo w TEMOT otwarło nam drzwi u wszystkich
dostawców części premium.
Obecnie mamy w swoim portfolio ponad 500 dostawców. Oferujemy
naszym klientom szeroką gamę części zamiennych, akcesoriów, olejów
i chemii motoryzacyjnej. Nasza oferta jest ciągle poszerzana. Niewątpliwie
naszą przewagą jest kompleksowość obsługi. Oprócz części oferujemy
wyposażenie warsztatowe renomowanych producentów. Dzisiaj mogę
śmiało powiedzieć, że jesteśmy w stanie zapewnić obsługę klientów
w pełnym oczekiwanym zakresie.
Bez fałszywej skromności mogę przyznać, że dzisiaj jesteśmy w gronie
3-4 największych dystrybutorów części zamiennych do samochodów
ciężarowych w Polsce. Dynamicznie rozwijamy również sprzedaż
eksportową i niewątpliwie jesteśmy zauważalni na rynku europejskim.

[R] Recepta na sukces?
[G.N.] Jestem przekonany, że nasza firma zawdzięcza swoją pozycję
rynkową bardzo dobrej ofercie. Ale przede wszystkim, dzięki profesjonalnej załodze, partnerom zarządzającym naszymi oddziałami oraz
dobranej kadrze kierowniczej, udało nam się zbudować zaangażowany
zespół pracowników. Dzięki ich lojalności możemy pochwalić się stałą
kadrą zaangażowaną w rozwój firmy. Bez tego na pewno nie bylibyśmy
w czołówce największych dystrybutorów części zamiennych w kraju.
Mając takich pracowników mogę śmiało stwierdzić, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mamy szereg planów rozwojowych na
kolejne lata.

Ilustracja 4. Poważnym krokiem w rozwoju firmy była decyzja o otwieraniu nowych
oddziałów. / Źródło: Martex

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym
pracownikom i współpracownikom. Życzę Wam abyśmy mogli dalej
wspólnie pracować realizując osobiste i firmowe cele.
TIM 1/2022
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DZIAŁ OLEJÓW I CHEMII WARSZTATOWEJ
Centrala w MARTEX powołała osobny dział sprzedażowy, specjalizujący

PROMOCJE Z OKAZJI 30-LECIA MARTEX
W tym roku obchodzimy okrągły jubileusz 30-lecia firmy MARTEX. Form
świętowania jubileuszu może być wiele. Poza wewnętrznymi spotkaniami

się w doradztwie i sprzedaży olejów i chemii warsztatowej do samochodów
ciężarowych, dostawczych i autobusów. Zarządza nim Grzegorz Staroń,
specjalista z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zapraszamy do
kontaktu, + 48 538 508 310, g.staron@martextruck.pl

firmowymi, pragniemy również dzielić się radością z Wami. W związku
z powyższym planujemy poza jubileuszowym eventem szereg promocji
i ofert specjalnych z udziałem naszych dostawców. Zachęcamy do

NOWE LINIE W OFERCIE MARTEX

śledzenia i wzmożonej aktywności zarówno na www.martextruck.pl, jak

Oleje marki Q8 weszły już do oferty i na

i w social mediach MARTEX.

stany magazynowe MARTEX. Szukając ich

MARTEX PŁOCK – NOWY ODDZIAŁ

znaleźć je można po grupie towarowej

w wyszukiwarce na sklep.martextruck.pl,
Oleje Q8. Ponadto w ramach uzyskanej
autoryzacji na sprzedaż produktów marki
Q8, odbyło się w MARTEX 2 grudnia 2021
roku szkolenie produktowe prezentujące
bogatą ofertę topowych olejów do trucka.

Oddział Płock został otwarty 2 listopada 2021 roku i jest już kolejnym,
36 oddziałem firmy MARTEX. Obiekt jest zlokalizowany w przemysłowej
części miasta, w bliskim sąsiedztwie Petrochemii Płock przy ulicy Nowa
Biała 34D, 09-411 Biała. Oddziałem zarządzają doświadczeni agenci
Sebastian Kozłowski, Bartosz Tradecki oraz Łukasz Jabłoński, których
wspiera 9 osobowy zespół pracowników z dużym doświadczeniem
i znajomością branży truck. Dział obsługi klienta stanowi 100 m2 z 3
stanowiskami sprzedażowymi, a magazyn oddziału to 800 m2 powierzchni
z szeroką ofertą markowych części do samochodów ciężarowych,
dostawczych, przyczep i autobusów. Towar dostarczany jest do klientów
za pośrednictwem 3 samochodów dowożących zamówienia 2x dziennie
w określonych godzinach i wg ściśle uzgodnionych tras, a dla klientów
odwiedzających oddział osobiście przygotowany jest wygodny parking
zarówno dla samochodów osobowych, jak większych dostawczych ułatwiających możliwość załadunku.

Zostaliśmy również autoryzowanym dystrybutorem filtrów marki DONALDSON
w zakresie filtrów powietrza, paliwa,
oleju i hydrauliki do samochodów ciężarowych i dostawczych.
Asortyment producenta można znaleźć w wyszukiwarce MARTEX na
sklep.martextruck.pl po grupie towarowej: DON-FILTRY DONALDSON.
W przypadku pytań odnośnie asortymentu zapraszamy do kontaktu
z product managerem Łukaszem Ryjochem, l.ryjoch@martextruck.pl.

MARTEX NA KONGRESIE SDCM
W dniach 08-09 grudnia w konwencji online,
spotkali się zarówno przedstawiciele najważniejszych organizacji i firm związanych z branżą
motoryzacyjną jak i branżowi eksperci. Kongres
zorganizowany został po raz XVI z inicjatywy
SDCM i spotkał się z dużym zainteresowaniem
uczestników. Podczas spotkania podsumowano

ODDZIAŁ MARTEX PŁOCK

wyniki finansowe, zaprezentowano prognozy, trendy, zmiany w prawie

Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 17:00
a w soboty od 7:00 – 13:00. Zapraszamy lokalnych Klientów do kontaktu
i podjęcia współpracy handlowej pod nr tel. 24 362 71 86 oraz 24 362 71 93.

oraz szanse i zagrożenia w zmieniających się trendach rynkowych. Firma
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MARTEX reprezentowana była przez Wiceprezesa Zarządu Andrzeja
Parzocha.

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE ZF KOZERKI W TERMINIE 06-09.12.2021

SZKOLENIE EURORICAMBI

W dniach 6-9 grudnia 2021 roku grupa sprzedawców MARTEX wzięła
udział w szkoleniu wyjazdowym w centrum szkoleniowym skrzyń biegów
ZF w Kozerkach pod Warszawą. Uczestnicy szkolenia, podzieleni na 2 grupy
zapoznali się z narzędziami ułatwiającym wyszukiwanie oraz weryfikację
części zamiennych w programie ZF-SDM, budową oraz zasadami działania
skrzyń biegów ZF Astronic oraz Intradera 3 generacji ZF.

Euroricambi to jeden z kluczowych dostawców w portfolio firmy MARTEX,
dzięki któremu oferta w zakresie części do skrzyń biegów poszerzyła się
o wiele nowych referencji gwarantując klientom zdecydowanie szerszą,
bardziej kompleksową ofertę. 25 listopada 2021 roku odbyło się szkolenie
w którym wzięło udział prawie 50 osób zarówno z Centrali firmy z Rybnika,
jak i siły sprzedażowe z wielu oddziałów MARTEX z Polski, które miały
możliwość zapoznania się m.in. z asortymentem, narzędziami wsparcia
sprzedaży oraz wysoce zautomatyzowaną produkcją i logistyką dostawcy.

Perfekcyjna organizacja, doskonale przekazana wiedza techniczna
oraz miła atmosfera stworzona przez trenerów z ramienia ZF na długo
pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

KALENDARZ TRÓJDZIELNY MARTEX 2022 JUŻ
DOSTĘPNY!
Jak co roku ukazał się w MARTEX nowy kalendarz trójdzielny. Kalendarz
na rok 2022 z nową, atrakcyjną szatą graficzną wraz z kontaktami do
najważniejszych działów firmy z pewnością będzie stanowił estetyczny
i praktyczny upominek. Klientów współpracujących oraz zainteresowanych współpracą z MARTEX zapraszamy do kontaktu z Oddziałami zlokalizowanymi w poszczególnych województwach.

MARTEX jako autoryzowany przedstawiciel Euroricambi w Polsce oraz
w ramach prowadzonej Akademii Szkolenia Technicznego nieustannie
zmierza do rozwoju i edukacji swoich sprzedawców, co bezpośrednio
przekłada się na fachową obsługę klientów i lepiej dopasowaną ofertę
handlową.

TEMOT GLOBAL FORUM 2022
W dniu 30 listopada 2021 roku na specjalnie przygotowanej platformie multimedialnej odbyło się
6-te spotkanie grupy dystrybutorów samochodów
ciężarowych zrzeszonych w TEMOT International. Podczas spotkania omówiono sytuację na rynku dystrybucji części
zamiennych w Europie i na świecie.
Podkreślono problemy związane z przerwaniem łańcuchów dostaw oraz
problemy z dostępnością surowców, co ma duży wpływ na dostępność
części. Perspektywy szybkiej poprawy tej sytuacji nie są niestety optymistyczne. Naszą firmę reprezentował Dyrektor ds. Zarządzania Zakupami
Wiesław Ksel.
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NOWOŚCI W OFERCIE DONALDSON

Od ponad 100 lat firma Donaldson rozwiązuje złożone potrzeby
klientów w zakresie filtracji. Obecnie jesteśmy jednym z największych
dostawców unikalnych technologii filtracyjnych oraz wysokiej jakości
filtrów i części.
Firma MARTEX jest autoryzowanym dystrybutorem filtrów
do segmentu samochodów ciężarowych.
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SACHS
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TRW
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BOSCH
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BOSCH
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SAMPA
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SAMPA
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MAHLE
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CONTITECH
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HELLA
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EURORICAMBI
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MANN FILTER
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CONTINENTAL
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FEBI
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FEBI
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GRUPA AZOT Y NOXy AdBlue®
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GRUPA AZOT Y NOXy AdBlue®
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TOTAL

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 skonstruowany, 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 wykorzystaniem 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, zasiarczeniem 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
26
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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 uszlachetniaczy powoduje oczyszczenie z nagromadzonych osadów
układu dolotowego, wtryskiwaczy oraz układu tłokowo-cylindrowego, 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.*

TOTAL
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TEXTAR

TEXTAR WALCZY Z PODRÓBKAMI
PRODUKTÓW DO POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH

W ODPOWIEDZI POJAWIA SIĘ JEDEN Z TRZECH
KOMUNIKATÓW:
1. Zakupiony produkt Textar jest oryginalny.
W trosce o bezpieczeństwo klientów na opakowaniach
produktów Textar do pojazdów użytkowych zastosowano
plombę PROriginal zabezpieczającą przed podróbkami.
Piractwo produktowe to rzeczywistość. Niektórzy nabywcy ulegają
pokusie pozornych oszczędności i kupują na przykład w Internecie
tanie produkty, które mogą być potencjalnie niebezpiecznymi
podróbkami. Takie produkty często nie spełniają odpowiednich norm,
nie są testowane, a co za tym idzie mogą mieć bardzo słabe parametry
hamowania.

2. Ten kod był już użyty. Prosimy o kontakt w przypadku,
gdy opakowanie nie było otwierane.
3. Uwaga! Podany kod nie jest poprawny.
W sytuacji, gdy kod był już użyty lub gdy pojawia się informacja, że
nie jest prawidłowy, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą
TMD Friction, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że produkt jest
podróbką. Należy skorzystać z formularza kontaktowego na stronie
internetowej lub z infolinii +48 22 243 88 80.

Dlatego TMD Friction podjęła kolejny krok, by zapewnić jeszcze
lepszą ochronę przed podróbkami. Na opakowaniach produktów
Textar do pojazdów użytkowych zamieszczono specjalną plombę
zabezpieczającą PROriginal. W ubiegłym roku z dużym sukcesem
wprowadzono ją na pudełkach z produktami do samochodów
osobowych.
“Podróbki oryginalnych podzespołów to ogromne zagrożenie dla
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i gigantyczna szkoda dla całego
przemysłu motoryzacyjnego. Dlatego na opakowaniach produktów
Textar pojawia się plomba zabezpieczająca PROriginal. Klienci
otrzymują skuteczne narzędzie umożliwiające zweryfikowanie
autentyczności zakupionego produktu. Dzięki temu zyskują poczucie
bezpieczeństwa oraz gwarancję jakości, gdyż tylko części oryginalne
zapewniają najlepsze osiągi podczas hamowania na przykład w czasie
sytuacji awaryjnej.” - mówi Joanna Krężelok, Dyrektor oddziału TMD
Friction Services w Polsce.
Plomba PROriginal umieszczona jest na opakowaniu w taki sposób,
że żeby wyjąć produkt, należy ją zerwać. Dodatkowo, na tylnej
stronie plomby znajduje się kod QR oraz kod alfanumeryczny.
Obydwa oznaczenia w sposób unikalny są powiązane z produktem
i pozwalają sprawdzić jego oryginalność. Są dwie możliwości zweryfikowania autentyczności produktu: zeskanowanie kodu QR korzystając
z bezpłatnej aplikacji Textar Brakebook albo innego skanera
kodów QR, lub wpisanie kodu alfanumerycznego na stronie
www.fightingthefakes.com.

28
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INFORMACJE O 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.

PROVIA
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KNORR - BREMSE
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KNORR - BREMSE

TIM 1/2022

31

SCHAEFFLER - FAG
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NISSENS
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HALDEX
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VALEO - SWF
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VALEO - SWF

Technologia Aquablade™ na rynku
wtórnym – nowe wycieraczki do
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.

Technologia Aquablade™ na rynku IAM
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, przeprowadzonych 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.

Nowo ś ci w ofercie SWF – AquaBlade™
dla autobusów
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 wyeliminowany.
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ELRING
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BANNER
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BANNER
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DINEX
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SNR
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EXIDE
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EXIDE
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VARTA
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PHILIPS LUMILEDS
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MOBIL DELVAC
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MOBIL DELVAC
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FRISTOM
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COS.PEL
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BORG WARNER
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COSIBO
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DAYCO
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JOST

REWOLUCJA JOST: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO SPRZĘGANIA KKS
System automatycznego sprzęgania KKS, oferowany przez firmę JOST, daje kierowcy możliwość automatycznego, szybkiego
i bezpiecznego sprzęgania oraz rozprzęgania naczepy bezpośrednio z kabiny za pomocą zdalnego sterowania. Zastosowanie
jednego tylko produktu umożliwia podniesienie na wyższy poziom efektywności, komfortu i bezpieczeństwa, co oznacza, że
KKS to przyszłość logistyki i element o kluczowym znaczeniu dla autonomicznej jazdy.
W skład tego innowacyjnego i zarazem kompleksowego systemu
sprzęgania wchodzą: sprzęg siodłowy KKS 42, elektryczne nogi
podporowe Moduł E-Drive, system sensoryki sprzęgu, czujniki,
automatyczny układ smarowania LubeTronic, zdalne sterowanie KKS
oraz znormalizowane zgodnie z ISO złącze KKS.
KKS całkowicie eliminuje wszystkie obciążające fizycznie kierowcę
czynności związane z procesem sprzęgania i rozprzęgania, uniezależnia
proces sprzęgania od pogody i pory dnia oraz zapewnia znaczną
redukcję czynnika stresu.
Podczas sprzęgania kierowca jest prowadzony niemal „za rękę”, a dzięki
systemowi czujników na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące
procesu sprzęgania, które odczyta na pilocie zdalnego sterowania KKS.
Podczas rozprzęgania przy użyciu KKS kierowca nie musi jak dotychczas
wysiadać z kabiny, opuszczać za pomocą korby nóg podporowych,
wspinać się za kabinę, odłączać spiralnych przewodów i otwierać sprzęgu
siodłowego. Elektryczne nogi podporowe Moduł E-Drive opuszczają
się automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku a sprzęg siodłowy
odblokowywany jest zdalnie. Można również uniknąć niebezpiecznego
wchodzenia i schodzenia z pomostu za kabiną ponieważ nie trzeba
już ręcznie odłączać spiralnych przewodów pneumatycznych,
elektrycznych, ABS/EBS, a złącze KKS sprzęgu siodłowego i naczepy
rozłącza wszystkie połączenia elektryczne i pneumatyczne pomiędzy
naczepą a ciągnikiem. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko

obrażeń. Podczas sprzęgania kierowca podnosi podwozie pojazdu, aby
zapewnić kontakt płyty sprzęgu siodłowego z płytą ślizgową naczepy.
Zamontowany w sprzęgu siodłowym czujnik sygnalizuje kontakt z płytą
ślizgową naczepy. Po wyświetleniu na pilocie zdalnego sterowania KKS
informacji o kontakcie płyt należy cofać ciągnikiem do momentu, aż
sworzeń królewski znajdzie się w zamku sprzęgu siodłowego i zostanie
zablokowany. Czujniki monitorują również odpowiednią pozycję
sworznia królewskiego i prawidłowe zablokowanie sprzęgu siodłowego,
a dane na ten temat są wyświetlane kierowcy na pilocie zdalnego
sterowania KKS. Wraz z połączeniem mechanicznym poprzez sworzeń
królewski następuje również automatyczne połączenie pneumatyki,
elektryki oraz systemów ABS/EBS przez złącze KKS.
Zastosowanie KKS pozwala zaoszczędzić do 50% czasu podczas
każdej wymiany naczepy. KKS do idealne rozwiązanie dla firm
transportowych, które często realizują przejazdy na krótkich trasach
z dużą liczbą procesów sprzęgania i rozprzęgania, a także w transporcie,
gdzie ogromną rolę odgrywa bezpieczeństwo, np. podczas przewozu
substancji niebezpiecznych, ponieważ monitoring oparty na czujnikach
oferuje wysoki poziom zabezpieczenia przed odłączeniem naczepy
i niewłaściwym sprzęganiem.
Więcej informacji na temat KKS można znaleźć na stronie
internetowej: kks-futurenow.com
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BOSMA
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PRESTOLITE
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HAZET
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ELERTE
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LUMAG
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AVA COOLING

RECYRKULACJA SPALIN
Jednym z powszechnie wykorzystywanych sposobów
ograniczania emisji składników toksycznych w spalinach jest
recyrkulacja spalin. Proces ten polega na wprowadzeniu pewnej
ilości spalin z kolektora wydechowego do kolektora ssącego.
Spaliny wprowadzone do kolektora ssącego powodują obniżenie
temperatury w komorze spalania co wpływa na zmniejszenie
tworzenia się NOx (tlenków azotu). Ponowne wprowadzenie
spalin do komory spalania powoduje także „dopalenie” długich
łańcuchów węglowodorowych a efektem tej procedury jest
zmniejszenie powstawania cząstek sadzy.

O AVA
Firma AVA oferuje właśnie szeroki asortyment zestawów
naprawczych systemów recyrkulacji spalin do silników najpopularniejszych pojazdów marki MAN i SCANIA, w tym też do
autobusów tych marek. Oferta zawiera elementy i podzespoły,
które bez szkody dla silnika i procesu spalania można naprawiać.
Szczególnie interesujące są zestawy naprawcze chłodnic spalin
systemów EGR. Zestaw taki zawiera nowy rdzeń chłodnicy oraz
wszelkie potrzebne uszczelnienia i elementy mocujące.
Zamiast zestawu naprawczego chłodnicy spalin można wybrać
chłodnicę regenerowaną. Kolejnym ułatwieniem napraw
systemów EGR jest oferta regenerowanych zespołów chłodzenia
spalin z dołączonym nowym lub regenerowanym zaworem
EGR. Chłodnica spalin w czasie profesjonalnej regeneracji
otrzymuje nowy rdzeń a zespół zaworu doprowadzany jest do
pełnej sprawności poprzez naprawę elementów np. korpusu
zaworu lub wymianę części uszkodzonych np. ruchomy element
zaworu.
Wykorzystanie części do napraw systemów EGR z oferty
AVA pozwala na znaczne obniżenie kosztów usuwania awarii,
przyspiesza ten proces a także, co obecnie ma duże znaczenie,
wpływa na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, wykorzystuje
się części już gotowe, nie trzeba wydatkować energii na
produkcję nowych.
NORMY EMISJI SPALIN
Normy ekologiczne nakładane na przemysł motoryzacyjny
wymagają od producentów silników ciągłego dążenia do
ograniczania emisji szkodliwych składników w spalinach. Do
najważniejszych składników toksycznych w spalinach zalicza
się dziś CO2, NOx i cząstki sadzy. Substancje te powstają
w wyniku spalania paliw węglowodorowych w cyklu pracy
silników spalinowych. Dostosowanie procesu spalania silnika
do aktualnych norm emisji wymaga stosowania różnych
rozwiązań. Rozwiązania te z jednej strony poprawiają proces
przygotowania mieszanki paliwowej dostarczanej do silnika,
z drugiej obejmują działania bezpośrednio na powstających
w komorze spalania spalinach. W efekcie silniki spełniają normy
ekologiczne, ograniczają emisję CO2 istotną składową tworzenia
efektu cieplarnianego.
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Dotyczy to szczególnie silników z zapłonem samoczynnym
spalających olej napędowy składający się głównie z długich
łańcuchów węglowodorowych. Wprowadzenie powrotne
spalin do komór spalania szczególnie w dużych silnikach
z zapłonem samoczynnym zmniejsza efekt „twardego chodu”
co wpływa na obniżenie hałasu pracy silnika i poprawia komfort
pracy kierowcy. W silnikach benzynowych recyrkulacja także
zmniejsza powstawanie cząstek sadzy ale efekt ten ze względu
na skład paliwa jest mniej znaczący. W obu rodzajach silników
recyrkulacja spalin istotnie obniża emisję CO2.
Recyrkulacja spalin z punktu widzenia pracy silnika „zatruwa”
nowy ładunek mieszanki paliwa, który kierowany jest do
komory spalania i zmniejsza efektywność wykorzystania energii
z paliwa. Aby utrzymać parametry silnika i jednocześnie spełniać
wymagania ekologiczne ilość spalin kierowana ponownie do
kolektora ssącego musi być dokładnie kontrolowana. Zajmuje
się tym sterownik silnika, który oblicza jaka ilość spalin może
w danym momencie być dostarczona do komór spalania.
Elementem wykonawczym przez który przepływa określona
ilość spalin z kolektora wydechowego do ssącego jest zawór
EGR.

AVA COOLING

ZAWORY EGR
Zawór EGR składa się z dwóch części: zaworu mechanicznego
i części sterującej. Część mechaniczna zazwyczaj to zawór
grzybkowy zamykający odpływ z kolektora wydechowego
i wpuszczający spaliny do specjalnego połączenia z kolektorem
ssącym. W wielu wypadkach, a szczególnie w silnikach
samochodów uzytkowych spaliny kierowane do kolektora
ssącego są chłodzone w chłodnicy spalin. Jako chłodnice stosuje
się wymienniki ciepła typu spaliny – powietrze lub spaliny –
płyn chłodzący. Rozwiązanie zależy do wielkości, parametrów
i przeznaczenia silnika. Do kolektora ssące spaliny przedostają
się poprzez zawór po własnym ciśnieniem.

Druga część zaworu to sterownik poruszający elementami
mechanicznymi. Sterownik zaworu uruchamiany jest przez
sterownik silnika. Stosuje się tu w dwa systemy sterowników
zaworu EGR: siłownik podciśnieniowy i układ z silnikiem
krokowym. Siłownik podciśnieniowy połączony jest z układem
ssącym silnika – wykorzystuje podciśnienie z kolektora ssącego
do poruszania zaworu. Na wejściu do siłownika znajduje się
zawór elektryczny sterowany przez sterownik silnika. Jeżeli zawór
jest otwarty to podciśnienie podciąga membranę siłownika,
a ta z kolei otwiera zawór przepuszczający spaliny. Czas otwarcia
zaworu decyduje o ilości spalin biorących udział w procedurze
recyrkulacji. Drugim rozwiązaniem sterowania jest układ
z silnikiem krokowym. Silnik poprzez przekładnię połączony jest
z zaworem i umożliwia bezstopniowe otwieranie i zamykanie
zaworu. Sygnał ze sterownika silnika wysterowuje silnik krokowy,
który ustala położenie zaworu EGR.
Zawory EGR mogą ulegać awariom spowodowanym osiadaniem
nagarów na częściach ruchomych lub uszczelniających zawór.
Nagar powstaje w wyniku spalania słabej jakości paliwa lub
gdy silnik jest zużyty i spore ilości oleju dostają się do układu
dolotowego. Elementy ruchome mogą się również zacierać
w wyniku działania wysokich temperatur związanych np.
z niewłaściwym składem mieszanki dostarczanej do komór
spalania, uszkodzeniem lub utrata wydajności chłodnic spalin
systemu EGR.
Część mechaniczna musi wykazywać dużą odporność na
wysoką temperaturę spalin, a dobór materiałów na elementy
zaworu muszą zabezpieczać go przed zatarciem i zmianom
wymiarów pod wpływem temperatury.
Konstrukcje zaworów EGR stosowane w małych silnikach
głownie benzynowych to elementy, których się nie naprawia.
W przypadku awarii należy wymienić cały zawór. Natomiast
w silnikach pojazdów użytkowych jak ciągniki siodłowe,
maszyny budowlane i podobne stosuje się systemy EGR, do
których oferowane są zestawy naprawcze. Taka oferta daje
użytkownikom możliwość oszczędzania na zakupie części
zamiennych, pozwala także na utrzymywanie pewnych
„zapasów” znacznie skracających naprawy w przyszłości.
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CORTECO
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BEAM
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FORANKRA
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HOBI
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SEM
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ROLLING
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OTANI

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ
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MTX - AKUMULATORY

Oferta na sezon zimowy MTX Battery

AKUMULATOR 12V 140AH 800A
513X189X223 MTX PREMIUM SHD

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

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

Pojemność

Prąd zimnego rozruchu
PRĄD ZIMNEGO
Napięcie

100
MTX-100-780
120
MTX-120-750
140
MTX-140-SHD
170
MTX-140-800
180
MTX-170-950
225
MTX-180-950-B
165
MTX-180-EFB
190
MTX-180-SHD
45
MTX-180-1000
50

POJEMNOŚĆ
[A] (EN)
(AH)
780
100
750
120
800
140
950
140
1000
170
1200
180
780
180
1050
180
360
180
420

MTX-55-460
MTX-60-520
MTX-74-680
NOWOŚĆ! MTX
PREMIUM EFB

MTX-225-1050-B
55
60
MTX-225-1200
74
MTX-225-EFB

225
460
520
225
680
225

MTX-92-720
NOWOŚĆ! MTX
PREMIUM SHD

92
MTX-225-SHD

720
225

MTX-45-360

45

360

12

MTX-50-420

50

420

12

MTX-55-460

55

Indeks Martex
MTX-100-780
MTX-120-750

MTX-140-800
NOWOŚĆ! MTX PREMIUM SHD
MTX-170-950
MTX-180-1000
MTX-225-1200
MTX-165-900
NOWOŚĆ! MTX PREMIUM EFB
MTX-190-1050
NOWOŚĆ! MTX PREMIUM SHD
MTX-45-360
MTX-50-420
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MTX Battery dostępne w ofercie:
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[Ah] MARTEX
INDEKS

ROZRUCHU
(A) (EN)
780
750
800
800
950
950
1000
1000
1000
1050

NAPIĘCIE

12
12
12
12
12
12
6
6
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1200

12
12
12

12

1150

12

12

1200

12

460

12

MTX-60-520
60
www.martextruck.pl

520

12

MTX-74-680

74

680

12

MTX-92-720

92

720

12

SERTPLAS
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KONTAKT MARTEX

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO MARTEX
DIAGNOSTYKA

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

ELEKTRONARZĘDZIA

GEOMETRIA

KLIMATYZACJA

NARZĘDZIA RĘCZNE
I SPECJALISTYCZNE
Łukasz POPANDA
kom. 735 988 773
l.popanda@martextruck.pl

OBSŁUGA
AKUMULATORÓW

OBSŁUGA
OGUMIENIA

PNEUMATYKA

PODNOŚNIKI
Rafał DUŚ

OLEJOWO-SMARNE

kom. 602 569 523
r.dus@martextruck.pl

MYJKI I ODKURZACZE

SPAWALNICTWO

SYSTEMY WTRYSKU

WWW.WARSZTAT.MARTEXTRUCK.PL
90
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URZĄDZENIA
POMOCNICZE

KONTAKT MARTEX

KONTAKT DO ODDZIAŁÓW
WWW.MARTEXTRUCK.PL

01

CENTRALA
RYBNIK

02

MAGAZYN CENTRALNY
DĄBROWA GÓRNICZA

03

HUB PRZEŁADUNKOWY
ŁYSOMICE

CENTRALA

DZIAŁ EXPORTU

DORADCA DS. OLEJÓW I CHEMII WARSZTATOWEJ

Sekretariat
tel. 32 439 08 10, 32 433 23 55
biuro@martextruck.pl

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

Grzegorz STAROŃ
kom. 538 508 310
g.staron@martextruck.pl

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
V-CE PREZES ZARZĄDU

DZIAŁ SPRZEDAŻY HURTOWEJ

DORADCA DS. PNEUMATYKI HAMULCOWEJ

Andrzej PARZOCH
tel. 32 423 14 67, kom. 530 906 908
a.parzoch@martextruck.pl

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

Tomasz NIEDOBA
kom. 668 854 087
t.niedoba@martextruck.pl

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY I MARKETINGU

DZIAŁ WYPOSAŻENIA WARSZTATOWEGO

DORADCA DS. CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH

Janusz DYRKA
tel. 32 423 14 39, kom. 668 877 315
j.dyrka@martextruck.pl

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

Zdzisław ZEMAN
tel. 32 423 14 53, kom. 787 097 415
z.zeman@martextruck.pl

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI

DORADCA DS. CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW
I MOSTÓW NAPĘDOWYCH

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

Projekt i skład: www.upbrands.pl

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
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PROMOCJE

PROMOCJA KWARTALNA ASORTYMENTU
KPL.NAPR.ZACISKU HAM.
KNORR USZCZ.TLOCZK.

KLUCZ PŁASKO-OCZKOWY
15MM POLEROWANY

MTX-5000

MTX-B0310

19,99 PLN

3,99 PLN

AMORTYZATOR KABINY DAF
95 XF PRZÓD MTX

FILTR POWIETRZA MAN TGA

MTX-SA-902

99,99 PLN

MTX395

79,99 PLN

CHLAPACZ NACZEPY DŁUGI
350X2400 MARTEX

PRZEWÓD CHŁODNICY DAF
XF95/ XF105

MTX-2400

MTX-95126

37,50 PLN

7,99 PLN

PRZEWÓD CHŁODNICY DAF
95 XF/85 CF

PRZEWÓD UKŁ.CHŁODZENIA
DAF 105XF

MTX-95129

MTX-95140

24,99 PLN

63,99 PLN

ZACISK HAM.KNORR BPW
19,5” LEWY

ZACISK HAM.KNORR BPW
19,5” PRAWY

MTX-ZAC004

MTX-ZAC003

666,70 PLN

666,70 PLN

FILTR OLEJU MB ATEGO

LAMPA WARSZTATOWA
DIODOWA 32 LED 40W

MTX-WO1543X

10,80 PLN

MTX-AE-4032

55,00 PLN

DRĄŻEK POPRZECZNY
MAN TGA

DRĄŻEK PODŁUŻNY VOLVO
FH N/T 2002-2008

MTX-4135.00.00

MTX-6276.00.00

275,00 PLN

199,00 PLN

Ceny promocyjne netto, oferta ważna do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji

