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KONFERENCJA VIP KLIENTÓW MARTEX 
KRYNICA-ZDRÓJ, 05-08.03.2020

TRZY NOWE DZIAŁY W STRUKTURZE MARTEX

Dział sprzedaży części do autobusów

Dział sprzedaży NOXy® AdBlue® 

NOWY ODDZIAŁ MARTEX CZĘSTOCHOWA

Hotel Czarny Potok w Krynicy-Zdroju w dniach 05-
08.03.2020 gościł grupę kilkudziesięciu osób uczestni-
czących w Konferencji zorganizowanej przez MARTEX. 
Uczestnikami była grupa najaktywniejszych zakupowo 
Klientów w 2019 roku w asortymencie dostawców 
Premium: Dayco, Exide, Febi-Bilstein, Knorr-Bremse, 
Lumag, Mahle, Mann-Filter, NRF, Sampa, Total, Valeo, 

ZF Aftermarket. Podczas 
konferencji grupa ekspertów 
reprezentująca dostawców 
wymieniała się z klientami 
doświadczeniami rynkowymi 
dyskutując m.in. o potencjale 
ofert dostawców w 
ofercie MARTEX, trendach 
rozwojowych branży truck 
w rynku krajowym. Uroz-
maiceniem konferencji były 
imprezy towarzyszące: 
posiady góralskie z muzyką 
na żywo, zwiedzanie 
uzdrowiska Krynica-Zdrój 
oraz zawody narciarskie na 
stoku Jaworzyny Krynickiej. 
Więcej informacji na stronie  
www.martextruck.pl w ak-
tualnościach.

Centrala MARTEX wdrożyła 
program obsługi i sprzedaży 
części do autobusów. Dział 
specjalizuje się w doradztwie  
i sprzedaży części do autobusów 

komunikacji miejskiej i dalekobieżnej.  Zarządza nim 
Cezary Łazowski z wieloletnim doświadczeniem w branży. 
Zapraszamy do kontaktu: +48 508 378 758,  
c.lazowski@martextruck.pl

W związku z uzyskaniem przez 
MARTEX statusu bezpośrednie-
go dystrybutora NOXy® AdBlue®  
wdrożony został program oznakowania 
wszystkich Oddziałów MARTEX 

oraz wyposażenia związanego z tym produktem. 
Powołano również w firmie MARTEX doradcę techniczno 
– handlowego celem wsparcia sprzedaży i promowania 
NOXy® AdBlue®. Został nim Adrian Wolnik – wieloletni, 
doświadczony handlowiec. Zapraszamy do kontaktu:  
+48 532 795 986, a.wolnik@martextruck.pl

MARTEX - jako dystrybutor 
części do samochodów 
ciężarowych poszerzył swoją 

ofertę o części do samochodów dostawczych.  
W dostępnym asortymencie znajduje się szeroki wybór 
części renomowanych producentów. Oferujemy szeroką 
gamę części: tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, piasty 
kół, amortyzatory, filtry, el. karoserii, układy wydechowe, 
sprzęgła, itp, do popularnych modeli: IVECO DAILY, 
RENAULT MASTER, MERCEDES SPRINTER, VW CRAFTER 
itp. Osobą odpowiedzialną w MARTEX za zaopatrzenie  
oraz fachowy dobór części jest Zdzisław Zeman,  
+ 48 787 097 415, z.zeman@martextruck.pl

Zapraszamy do nowego Oddziału 
MARTEX Częstochowa, który 
został otwarty 2 marca br. przy 
ulicy Krakowskiej 45, bud.2, 
lok. 60. w sąsiedztwie Galerii 

Jurajskiej. Zarządzają nim Jacek Wójcik oraz Grzegorz 
Staroń, których wspiera 5-osobowy zespół handlowy. 
Wszyscy z wieloletnim doświadczeniem w branży truck. 
Dział Obsługi klienta to 50 m2 z 4 stanowiskami sprzedażo-
wymi, a magazyn Oddziału to ponad 400 m2 powierzchni. 
Oddział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 17.00, soboty od 8.00 do 13.00. Do dyspozycji 
klientów oddany jest parking bezpośrednio przy obiekcie 
Oddziału. MARTEX Częstochowa zaprasza lokalnych 
Klientów do kontaktu: tel. 34 500 55 55, 510 197 970 oraz 
do współpracy i sprawdzenia potencjału.

WYWiaD kacPER WoRYna

WYWIAD kacPER WoRYna

Jak zaczęła się Twoja przygoda z żużlem i czy pamiętasz kiedy po raz 
pierwszy usiadłeś na motocyklu żużlowym?

Po raz pierwszy usiadłem na motor o pojemności 50cc w wieku 5 lat,  
z wiekiem przesiadałem się na większe motocykle poprzez mini żużel,  
a na końcu 500cc, na którym ścigam się dzisiaj. 

Jeśli nie byłbyś żużlowcem, to zostałbyś…?

Prawdopodobnie zostałbym przy sporcie. Nie ma dnia kiedy nie robiłbym 
czegoś aktywnego. Uwielbiam ciężką pracę, więc najbliżej mi do tego.

Czy masz jakiś rytuał/tradycję przed zawodami/przed wyjazdem na tor?

Podstawą jest rozgrzewka, która poniekąd jest rytuałem, zawsze wykonuję 
te same określone ćwiczenia rozgrzewkowe, czy chodzi o mięśnie lub umysł. 
Zawsze zakładam lewą rękawiczkę jako pierwszą, następnie przed wyjazdem 
na tor je poprawiam.

Jak oceniasz aktualną współpracę z nowym trenerem klubowym  
i sztabem szkoleniowym?

Tak naprawdę czy współpraca  się układa wyjaśni dopiero sezon.  
Na dzień dzisiejszy nie ma wskazań, aby było źle. 

Jak oceniasz swoje przygotowania do nowego sezonu? Gdzie odbywają 
się treningi w porze zimowej? Jak wygląda dieta, suplementacja itd.?

Jesteśmy na etapie końcowym przygotowań, który zakończy wyjazd do 
Hiszpanii na jazdę motocrossem i rowerem szosowym, przeplatane treningami 
ogólnorozwojowymi. Całą zimę trenuję około 20 do 25 godzin w tygodniu, 
od treningów wytrzymałościowych, po regeneracyjne i rozciągające. Trenuję 
głównie na siłowni Studio Energia w Rybniku, gdzie mam zajęcia z trenerem 
Mateuszem Musiolikiem. Do tego dochodzą zajęcia z jogi, basen, sauna, 
treningi psychomotoryczne z trenerem Łukaszem Mika, regeneracja i codzienna 
konsultacja z fizjoterapeutą Marcinem Wandel oraz dietetykiem Robertem 
Goluch. Dużo ćwiczeń wykonuję również w domu, głównie bieżnia, rower, 
ergometr narciarski oraz rozciąganie i ćwiczenia psychomotoryczne. 

Jak oceniasz możliwości i szanse ROW-u Rybnik u progu nowego 
sezonu?

Wszystko zweryfikuje tor, natomiast ja wierzę, że uda nam się osiągnąć plan 
minimum jakim jest utrzymanie. Jako sportowiec mam wyższe aspiracje  
i jedyne co mnie zadowoli to Mistrzostwo Polski. Natomiast wyznaczony cel 
uważam jako realny.

Sportowe marzenie?

Mistrz Świata i Drużynowy Mistrz Polski z Rybnikiem.

Co robi Kacper Woryna w wolnym czasie?

Głównie cieszę się chwilą, zazwyczaj spędzam czas aktywnie, ale również lubię 
zobaczyć dobry film czy serial i się zrelaksować.

Wymarzone miejsce na wakacje?

Od zawsze fascynuje mnie Australia i mimo tego, że już tam byłem, zawsze 
będzie to jedno z najbardziej ulubionych miejsc na Ziemi.

Co poza żużlem sprawia Ci największą radość?

Spędzanie czasu z najbliższymi w każdy możliwy sposób.

Plany na przyszłość? prywatnie i zawodowo?

Zawodowo dążenie do wyznaczonych sobie celów i realizacja marzeń,  
o których mówiłem wcześniej. Prywatnie marzę o wybudowaniu warsztatu  
z pięknym domem oraz zorganizowanie wesela jak z bajki z moją narzeczoną 
Dagmarą. 

Jak oceniasz przygotowanie całego Twojego teamu do nowego sezonu, 
czy wprowadziłeś jakieś zmiany organizacyjne?

Nie, nadal będą ze mną współpracować Konrad Ryszka i Marcin Furgoł. Sprzęt 
już czeka na wyjazd na tor, więc pozostaje tylko czekać.

Jakie są Twoje cele indywidualne w sezonie 2020?

Przede wszystkim, chciałbym ukończyć sezon cało i zdrowo. Sportowo 
wiadomo, że startując w cyklu SEC, chciałbym zostać Mistrzem Europy 
i wywalczyć przepustkę do Grand Prix 2021. Drużynowo, chciałbym być 
ważnym punktem drużyny rybnickiej oraz klubu w lidze szwedzkiej.
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KACPER WORYNA – polski żużlowiec, wnuk Antoniego Woryny, 
legendarnego żużlowca z Rybnika.  W 2013 roku zadebiutował  
w polskich rozgrywkach ligowych w barwach klubu ROW Rybnik.  
Od 2018 roku zawodnik siedmiokrotnego mistrza Wielkiej Brytanii - 
Poole Pirates. Wspierany w swojej karierze przez MARTEX SP. Z O.O. 
opowiada o pracy, przygotowaniach do sezonu, marzeniach i planach  
na przyszłość.

Dział części do samochodów dostawczych
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5 LAT  MARTEX W TEMOT  
czas na PoDsumoWaniE

5-lEciE W tEmot

Jak oceniasz 5 lat członkostwa w TEMOT? 
 
Z dzisiejszej perspektywy muszę przyznać, że decyzja sprzed  
5 lat o przystąpieniu do TEMOT była niezwykle ważna dla 
rozwoju naszej firmy. Fakt, że jako jedyna firma z Polski  
z segmentu dystrybucji części do samochodów ciężarowych 
znaleźliśmy się gronie członków TEMOT był dla nas nobilitacją 
ale i wyzwaniem. Dzisiaj mogę z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja. Już w pierwszych 
latach członkostwa udało nam się pozyskać dostawców 
Premium, którzy dotychczas nie dopuszczali nas do kanału 
bezpośredniej sprzedaży. Dzięki temu w naszym portfolio są 
wszyscy najważniejsi dla rynku aftermarket producenci  
i dostawcy. 
 
Czy coś jeszcze oprócz poszerzenia grona dostawców daje 
TEMOT?  
 
TEMOT to również platforma, forum wymiany doświadczeń, 
swoistego benchmarkingu. Dzięki odbywającym się 2 razy  
w roku spotkaniom udziałowców jesteśmy na bieżąco  
z informacjami z rynku europejskiego i globalnego. 
Trzymamy rękę na pulsie. Spotkania w konwencji B2B z high 
managementem naszych dostawców są niezwykle ważne  
i  inspirujące dla obu stron. Umożliwiają nam również kontakt 
z nowymi dostawcami z całego świata. Niewątpliwie związek 
z TEMOTem wzmocnił naszą pozycję negocjacyjną zarówno 
wobec dostawców oraz naszych obecnych i potencjalnych 
odbiorców. Pozyskaliśmy również wśród udziałowców TEMOT 
nowych partnerów handlowych. 

Imponujący wynik. To dzięki TEMOTOWI?  
 
Oczywiście, że nie. Głównie to efekt ciężkiej pracy każdego 
pracownika zatrudnionego w naszej sieci sprzedaży. Efekt  
przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji. Inwestowania  
w nowe produkty, nowoczesne rozwiązania logistyczne, opro-
gramowanie wspierające sprzedaż i zarządzanie firmą. Ciągle 
inwestujemy również w ludzi umożliwiając im stały, świadomy 
rozwój osobisty licząc na to, że będą dla nas wsparciem  
w stałym rozwoju organizacji. Mamy to szczęście, że 
zatrudniamy ludzi, którzy oczywiście realizują naszą strategię 
rozwoju ale również poprzez swoje pomysły, inicjatywy i do-
świadczenie wnoszą bardzo dużo w dalszy dynamiczny rozwój. 
Wyznajemy pogląd Steve Jobsa, że „It doesn’t make sense to 
hire smart people and tell them what to do; we hire smart 
people so they can tell us what to do”. I to się sprawdza.

Za 2 lata firma będzie miała 30 lat. Jakie plany na 
najbliższą i tą odleglejszą przyszłość? 
  
Nie mogę uwierzyć, że to już tyle lat minęło. Muszę przyznać, że 
były to lata ciężkiej pracy i poświęcenia. Ale z satysfakcją patrzę 
na naszą dzisiejszą firmę. Znajdujemy się w trójce największych 
dystrybutorów części zamiennych do samochodów ciężarowych 
w Polsce. To wielkie osiągnięcie całej organizacji i zaangażowa-
nia pracowników z którymi codziennie budujemy naszą wspólną 
przyszłość. Cóż, za 2 lata będziemy celebrować nasze 30 lecie. 
Ale dzisiaj musimy myśleć o przyszłości o tym gdzie będziemy 
za 5, 10, 20 lat. 

Przed nami wielkie wyzwania - elektromobilność, telematyka,  
samochody autonomiczne. Te trendy w niedalekiej przyszłości 
mogą kompletnie przebudować rynek części zamiennych. 
Obserwujemy rozwój sytuacji i staramy się reagować na zmiany 
na rynku. Dzisiaj mocno rozwijamy platformę e-commerce, 

umożliwiamy naszym klientom 
dostęp do katalogów doboru 
części, tworzymy aplikacje 
pozwalające na wykorzy-
stanie nowoczesnych form 
komunikacji z wykorzy-
staniem smartfonów. Ale 

oczywiście to tylko elementy wsparcia sprzedaży. Staramy 
się przede wszystkim zapewnić dostęp do części zamiennych 
dostosowując ofertę do parku samochodowego. Pomimo 
niewątpliwie czekających nas zmian na rynku patrzę  
z optymizmem w przyszłość.

Gdzie dzisiaj jest Martex, a gdzie był 5 lat temu?  
 
W rok 2015 weszliśmy z bardzo ambitnymi planami rozwoju.  
I muszę przyznać, że propozycja przystąpienia do TEMOT  
i nasza decyzja o członkostwie dała nam impuls do odważ-
niejszego planowania naszej przyszłości. Z pełną determinacją 

wspólnie z najbliższymi 
współpracownikami wyzna-
czyliśmy kierunek rozwoju 
na najbliższe lata, który 
konsekwentnie realizujemy. 
Gdzie dzisiaj jesteśmy? Na 
początku 2015 roku mieliśmy 

w sieci sprzedaży 14 oddziałów, obrót 43 mln EUR, rok 2019 
zakończyliśmy z obrotem prawie 114 mln EUR i 28 oddziałami 
w sieci sprzedaży.

W 2018 roku uzyskaliśmy nagrodę TEMOT dla najlepszego 
udziałowca dystrybutora części do samochodów ciężarowych. 

 
„Rok 2019 zakończyliśmy  
z obrotem prawie 114 mln EUR  
i 28 oddziałami w sieci  
sprzedaży ”

 
„Pomimo niewątpliwie 
czekających nas zmian na  
rynku patrzę z optymizmem  
w przyszłość”

MARTEX od 2015 roku jako jedyna firma z branży 
dystrybutorów części do samochodów ciężarowych 
jest udziałowcem międzynarodowej organizacji TEMOT 
INTERNATIONAL, zrzeszającej aktualnie 78 firm z 87 
krajów i 5 kontynentów. W tym roku MARTEX świętuje 
swoje 5-lecie aktywności w TEMOT INTERNATIONAL. 
Podsumowanie bilansu współpracy w wywiadzie  
z prezesem MARTEX Grzegorzem Nosiadkiem.
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W 1894 r. Theodor Bergmann, który był dyrektorem zakładów 
odlewniczych Eisenwerke Gaggenau założył zakład przemysłowy 
Bergmann w Ottenau. Oprócz wielu produktów przemysłowych 
oferowanych przez hutę, Bergmann rozpoczął produkcję samochodów. 
Od 1894 r. w zakładzie produkowano samochody osobowe, ciężarowe 
i dostawcze, a także autobus o mocy 8 KM zaprojektowany przez 
inżynierów Josepha Vollmera i Franza Knechta. W 1904 roku firma 
wypuściła na rynek mały samochód, który oferowany był pod marką 
Liliput. Sukces sprzedażowy był jednak dość słaby, a na pewno poniżej 
oczekiwań Bergmanna. 

W tym samym roku Georg Wiß przejął firmę, która w 1905 r. stała się 
niezależna jako Süddeutsche Automobil-Fabrik GmbH. Po przekształce-
niu firmy skupiono się na produkcji tylko pojazdów użytkowych. Między 
innymi produkowano omnibusy kursujące w obszarze Baden-Baden. 
W 1905 r. SAF zbudował pierwszy omnibus o dużej pojemności z 52 
miejscami dla berlińskiej firmy transportowej. Następnie zbudowano 
pierwszy na świecie wóz strażacki napędzany benzyną.

Pierwszym samochodem produkowanym przez SAF był SAF Liliput 
(ilustracja 1). Jego cena wynosiła 2500 marek niemieckich, ale co ciekawe 
- drzwi, dach z płótna, czy szyba czołowa były oferowane za dopłatą. 
Niemniej na prospekcie z 1905 roku widniała informacja, że jest to 
najtańszy mały samochód na świecie. Do dzisiejszych czasów dotrwały 
tylko 2 egzemplarze tego samochodu. Jeden stoi w Verkehrsmuseum  
w Karlsruhe, a drugi jest własnością Daimler Museum.  Z czasem  
w ofercie fabryki znalazły się samochody ciężarowe o ładownościach od 
300 kg do 5 ton. Ciężarówki były wyposażane w silniki o mocach od 20 do 
60 KM. Cechą charakterystyczną silników było to, że każdy z bloków 

W 1906 roku Paul Graetz stworzył pojazd, którym postanowił przebyć 
afrykańską trasę z Dar es Salaam do Swakopmund. Samochód powstał 
na bazie omnibusa nadwoziem z berlińskiej fabryki nadwozi w Neuss  
i był napędzany silnikiem o mocy 35 KM. Mająca 9500 kilometrów podróż 
zaczęła się 10 sierpnia 1907 roku w niemieckiej kolonii we wschodniej 
Afryce – w mieście Dar-es-Salaam. Przeprawa przez Afrykę zakończyła 
się w sukcesem w 1909 roku.

W trakcie podróży Graetz spotkał się z szeregiem nieprzyjemnych 
przygód. Pierwszą z nich było praktycznie utopienie samochodu  
w błocie podczas przeprawy przez rzekę Rufuma. Po tej nauczce 
Graetz postanowił pozbyć się części balastu w postaci paliwa i części 
zamiennych. Samochód po tej operacji składał się praktycznie z siedzenia, 
ramy, silnika i podstawowych rzeczy koniecznych do funkcjonowania. 
Dalej kolejna przeprawa przez rzekę Ugamberenga spowodowała, że do 
silnika została zassana woda. Efektem tego były popękane 4 oddzielne 
bloki cylindrów zaledwie po pierwszym tygodniu wyprawy. Samochód 

został zaholowany do 
pobliskiej mieściny,  
z której jeden z uczestników 
wyprawy udał się w podróż 
do Niemiec po komplet 
części zamiennych.  
Z powrotem do Afryki 
przybyły nie tylko nowe 
cylindry, ale też osie oraz 

nowy szofer. Po 4 miesiącach podróży samochód przebył jedynie 625 
mil. W kolejnych etapach nie było łatwiej – po wjechaniu w rozpadlinę 
po ulewach na samochód zadziałały tak duże siły, że wał korbowy 
silnika został skręcony, a koło zamachowe i sprzęgło zostało od niego 
rozłączone przez ścięcie śrub łączących. W tym momencie skorzystano 
z pomocy tubylców, którzy zaciągnęli samochód do kolejnej wioski. 
Wjazd do Rodezji Brytyjskiej przyniósł kolejne niespodzianki w postaci 
błota po ulewnych deszczach, a na dodatek brak paliwa zmusił załogę 
wyprawy do miesięcznego postoju w oczekiwaniu na kolejną dostawę. 
Podczas przejazdu przez Zambezi pomylono trasy i samochód znalazł się 
w centrum pożaru buszu. Przy próbie szybkiego przejazdu przez ścianę 
ognia doszczętnie spalone zostały opony. 

Od 1907 roku firma produkowała także pojazdy wojskowe pod markami 
„Gaggenau”, „SAF” oraz „SAG”. Ze względu na zbyt dużą gamę produktów 
oraz kosztowne innowacje firma popadła w kłopoty finansowe. To zmusiło 
zarząd firmy do wejścia w kooperację z Benz &Cie, która zamierzała  
w dłuższej perspektywie rozszerzyć produkcję ciężarówek. W ten sposób  
Benz rozszerzył gamę produktów, a budowa ciężarówek i autobusów 
skoncentrowana została w zakładzie SAF. Liczba pracowników w Gaggenau 
wzrosła do 800.

Kulminacją rozwoju była zmiana nazwy SAF na „Benz-Werke Gaggenau 
GmbH” (na przełomie 1910 i 1911 r.). Ale czasami używano marki „Benz-
Gaggenau” dla samochodów ciężarowych produkowanych w tych  
zakładach. Zakład Benz w Gaggenau był częścią Daimler-Benz AG od 1926 
do tej pory. 

Ostatnie 2000 mil podróży były pokonywane z małą prędkością ze 
względu na skaliste pustynie i ruchome piaski. To przyczyniło się do 
dużego zużycia paliwa na poziomie 1 galonu na 2 mile. Na domiar złego 
załodze skończyła się woda, a jeden z uczestników wyprawy w majakach 
zaczął pić paliwo, co doprowadziło go na skraj śmierci. Po 18 miesiącach 
podróży wycieńczona załoga dotarła do Swakopmund po przejechaniu 
5625 mil, co oznaczało średnią prędkość na poziomie 9 mil dziennie. 

cylindrów ustawionych pionowo na karterze mieścił w sobie po 2 cylindry 
(ilustracja 2 i 3). Cechą konstrukcyjną ciężarówek z tymi silnikami był fakt, 
że silniki były zawieszone w ramie na trzech podporach, dzięki czemu 
możliwe było zdjęcie wału korbowego razem z tłokami w dół po zdjęciu 
misy olejowej, ale bez konieczności wyjmowania silnika z pojazdu. 

Ciekawym rozwiązaniem technicznym stosowanym w ówczesnych 
ciężarówkach była skrzynia biegów zintegrowana z przekładnią główną 
(ilustracja 4). Z niej półosie wychodziły bezpośrednio przed kołami i za 
pomocą przekładni zębatych przekazywały napęd na koła. Widoczne 
na zdjęciu bębny przy obudowie przekładni to bębny, wokół których 
owinięta była taśma hamulcowa do hamowania tylnych kół. 
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Z KART HISTORII CIĘŻARÓWEK EUROPEJSKICH
PołuDnioWoniEmiEcka fabRYka samochoDóW GaGGEnau

Süddeutsche Automobil-Fabrik – w skrócie SAF była fabryką 
rowerów i samochodów. Założona została w 1905 roku 
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po latach 
przekształcona została w Benz & Cie. AG. 

 
Mająca 9500 kilometrów podróż 
zaczęła się 10 sierpnia 1907 roku  
w niemieckiej kolonii we wschodniej 
Afryce – w mieście Dar-es-Salaam. 
Przeprawa przez Afrykę zakończyła  
się w sukcesem w 1909 roku.

SüDDEUTSCHE AUTOMOBIL-FABRIK

HISTORIA PRODUKCJI 

KARKOŁOMNY WYCZYN
KŁOPOTY FINANSOWE

Źródło: Daimler AG 

Ilustracja 3. Widok przedniej części samochodu ciężarowego do zastosowań wojskowych. 
Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna

Ilustracja 2. Widok silnika konstrukcji SAF z 1910 roku. 
Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna 

Ilustracja 4. Przekładnia główna ze skrzynią biegów.   
Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna

Ilustracja 5. Podróż przez Afrykę okazała się cięższa, niż przypuszczano. Finalnie trwała  
18 miesięcy, a podróżnicy poruszali się z prędkością 9 mil na dzień.  

Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna 

Ilustracja 6. Ciężarówka o ładowności 3 ton. 
Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna 

Ilustracja 7. Cięzarówka SAF ciągnąca 400- kwintalowy lokomobil.   
Źródło: Süddeutsche Automobil-Fabrik Gaggenau – domena publiczna
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ZAUFAJ SPECJALIŚCIE W UKŁADACH PRZENIESIENIA NAPĘDU

valeoservice.pl

na Euro 6?
Czy jesteś gotowy

  

INNOWACJE O.E. DLA
RYNKU WTÓRNEGO
> Rodowód oryginalnego wyposażenia*
   • Najlepsza w klasie trwałość i wytrzymałość
      dla zoptymalizowania TCO**
> Innowacyjna tarcza typu TH dla zapewnienia
   najwyższego komfortu pracy
> 2 lata gwarancji w Europie bez limitu
   kilometrów***
> Oferta dla wszystkich popularnych europejskich
   pojazdów ciężarowych i dostawczych.

*279 zestawów sprzęgłowych produkowanych przez Valeo na oryginalne wyposażenie producentów pojazdów
65 zestawów sprzęgłowych produkowanych przez Valeo na rynek wtórny o jakości porównywalnej do produktu oryginalnego
10 zestawów sprzęgłowych nie produkowanych przez Valeo
**TCO = całkowity koszt posiadania
***Gwarancja obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Macedoni, Czarnogórze, Serbii, Bośni,
Albani, Kosowie, Ukrainie i Mołdawi. Gwarancja obejmuje zestawy sprzęgłowe z zastosowaniem do pojazdów ciężarowych 
i autobusów zawierające tarczę sprzęgłową o średnicy zewnętrznej minimum 267 mm oraz pojedyncze komponenty sprzęgłowe: 
tarcze sprzęgłowe o średnicy zewnętrznej minimum 267 mm oraz tarcze dociskowe i łożyska wyciskowe wspólpracujące z taką
tarczą. Więcej informacji o gwarancji udzieli dystrybutor Valeo.
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Jak odróżnić sprzęgła NOWE 
od REGENEROWANEGO?

Określenie czy dane sprzęgło jest produktem nowym czy poddanym fabrycznej regeneracji jest możliwe 
także, gdy nie posiadamy jego opakowania ani możliwości sprawdzenia numeru referencyjnego. Wystarczy 
przyjrzeć się dokładnie tarczy sprzęgłowej lub tarczy dociskowej sprzęgła. Na obu tych elementach, 
w przypadku produktu regenerowanego znajduje się widoczne logo VES. Jest to skrót od “Valeo Exchange 
System”, czyli systemu zbiórki rdzeni, funkcjonującego obecnie w niektórych krajach europejskich. Produkt 
nowy nie posiada w tym miejscu żadnego oznaczenia, logo VES daje nam więc jasną informację. 

Regenerowane sprzęgła Valeo to efekt fabrycznej regeneracji przeprowadzanej w fabryce firmy we francuskim Amiens, specjalizującej się 
w produkcji sprzęgieł na oryginalne wyposażenie. Jest to pełnowartościowy produkt wysokiej jakości, jednak w celu podania klientom pełnej 
informacji o nim, Valeo stosuje specjalne oznaczenia. Poniżej wyjaśniamy, gdzie się one znajdują, w przypadku sprzęgieł do pojazdów ciężaro-
wych i autobusów.

Valeo jako jeden z największych, globalnych producentów części na rynek pierwszego montażu oraz aftermarket, realizuje zadania w zakresie troski o środowisko 
naturalne. Jednym z podstawowych działań w tej kwestii jest profesjonalna regeneracja części, które nadają się do ponownego użytku. Dzięki procesowi fabrycznej 
regeneracji Valeo, otrzymujemy sprzęgła regenerowane o jakości i parametrach pracy takich samych jak sprzęgła fabrycznie nowe. Na dowód tego faktu, Valeo 
udziela takiej samej, dwuletniej gwarancji bez limitu kilometrów zarówno na sprzęgła nowe jak i regenerowane do pojazdów ciężarowych i autobusów. 

ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE SUROWCAMI 

Mimo tożsamej jakości sprzęgieł nowych i regenerowanych, Valeo dokłada starań, by nabywca produktów firmy otrzymywał zawsze 
pełną informację o tym, co kupuje. Właśnie dlatego Valeo Service stosuje oddzielne numery referencyjne dla sprzęgieł nowych 
i regenerowanych. Dotyczy to zarówno zestawów sprzęgłowych jak i tych komponentów sprzęgła, które mogą podlegać regeneracji, 
czyli tarcz dociskowych i tarcz sprzęgłowych. Ponadto, regenerowane zestawy sprzęgła Valeo są opisane w katalogu TecDoc jako 
REMANUFACTURED oraz oznaczone symbolem wymiany serwisowej, którym są dwie połączone strzałki – zielona i czerwona. Nowe 
zestawy sprzęgła są w TecDoc opisane zawsze jako NEW. 

Różnicę można zauważyć także studiując etykiety obu produktów. W przypadku regenerowa-
nego, na etykiecie znajduje się logo wymiany serwisowej, zestaw nowy w tym miejscu nie 
posiada żadnego oznaczenia (patrz rysunek). 

PEŁNA INFORMACJA DLA KLIENTA 

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na tarczy sprzęgłowej lub dociskowej znajduje się logo VES, nadal możemy 
zweryfikować czy mamy do czynienia z produktem nowym czy regenerowanym. Różnicę zaobserwujemy 
w konstrukcji regenerowanej tarczy dociskowej. Znajdziemy tam pierścień dystansujący, nieobecny 
w przypadku produktu nowego. Zastosowanie pierścienia wynika z konieczności przeprowadzenia 
obróbki mechanicznej płyty dociskowej podczas regeneracji, co zmienia jej grubość. 

Tarcza dociskowa po procesie regeneracji wymaga także wyważenia. W jej przypadku znajdziemy więc 
zawsze więcej niż jedno miejsce wyważenia. Produkt nowy może posiadać jedno takie miejsce lub nie 
posiadać go w ogóle – gdyż po procesie produkcji mógł nie wymagać wyważenia. 

W przypadku tarczy sprzęgłowej powinniśmy skupić się na poszukiwaniu logo VES. Próby rozpoznania czy 
jest to produkt nowy czy regenerowany po jego konstrukcji mogą nie dawać 100% pewności. Regenero-
wana tarcza sprzęgłowa ma wiele cech wspólnych z nową. Posiada tę samą nową oryginalną okładzinę 
cierną oraz ten sam oryginalny sposób mocowania okładziny do płyty nośnej. Mogą być w niej 
stosowane tłumiki drgań regenerowane fabrycznie (jeśli przeszły kontrolę w fabryce i zostały do 
regeneracji zakwalifikowane). Nie jest to jednak warunek pewny, gdyż stosowane są również tłumiki 
drgań fabrycznie nowe. Pomijając ten fakt, odróżnienie tłumików regenerowanych od nowych i tak jest 
bardzo trudne, a czasami niemożliwe. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że łożyska wyciskowe w żadnym wypadku nie podlegają regeneracji. Zarówno zestaw nowy jak i regenerowany zawiera fabrycznie nowe 
łożysko wyciskowe – na tym elemencie nie znajdziemy więc żadnej informacji, która da nam wiedzę, czy cały zestaw sprzęgła jest nowy czy regenerowany.

Więcej informacji na temat identy�kacji sprzęgieł nowych i regenerowanych można znaleźć w szkoleniu online. Aby je obejrzeć wystarczy 
się zarejestrować podając podstawowe dane.

RÓŻNICE KONSTRUKCYJNE
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samPa samPa

PIASTY 
KÓŁ SAMPA
Wysoka trwałość, Dłuższy cykl pracy

Trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji ze wzmocnionym 
odlewem korpusu

Wydłużony okres użytkowania poprzez zredukowanie stopnia 
naprężeń w uszczelnieniach 

Poprawione bezpieczeństwo pracy dzięki grubszemu, bezszwowemu 
pierścieniowi zapewniającemu minimalny transfer ciepła
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liQui molY

Silnik w sezonie wakacyjnym jest szczególnie narażony na 
usterki układu chłodzenia. Korki i wysoka temperatura 
sprawiają, że nawet najmniejsza usterka, taka jak za-
nieczyszczenie chłodnicy czy drobne wycieki mogą 
doprowadzić do poważnej awarii. Aby nie dopuścić do 
takiej sytuacji warto regularnie przy okazji wymiany 
płynu chłodniczego - przeczyścić cały układ chłodzenia  
i prewencyjnie dolać preparat uszczelniający. 

Nieszczelność układu chłodzenia jest bardzo niebez-
pieczna dla silnika. Utrata płynu grozi uszkodzeniem 
silnika, a w najlepszym przypadku wypaleniem uszczelki 
pod głowicą.

W takim przypadku idealnie sprawdzi się preparat do 
uszczelniania nieszczelności Liqui Moly nr 8347 150 ml 
na 5l litrów płynu lub koncentrat nr 20457 250 ml na 40 
litrów płynu. 

Najczęściej mamy do czynienia z wyciekami płynu 
chłodniczego na zewnątrz, ale często zdarza się, że 
płyn przenika do komory spalania, a to objawia się 
intensywnym białym dymem wydobywającym się z rury 
wydechowej. Niezależnie od rodzaju usterki w awaryjnej 
sytuacji polecamy zastosowanie uszczelniacza Liqui 
Moly. Co ważne, uszczelniacz można stosować profilak-
tycznie przy okazji każdej wymiany płynu. Preparat jest 
aktywny przez cały czas eksploatacji płynu. Dzięki temu 
zabiegowi zabezpieczamy silnik na wypadek pojawiania 
się małych nieszczelności. Preparat nie brudzi płynu, nie 
zapycha nagrzewnicy i skutecznie niweluje nieszczelno-
ści i wycieki.

Na wstępie warto przypomnieć, że wymiana płynu 
chłodniczego powinna być wykonywana co dwa lata. 
Płyn nie tylko chodzi silnik, ale chroni przed korozją  
i smaruje uszczelnienia pompy wody.

Warto pamiętać, że z biegiem czasu powoli traci swoje 
właściwości i właśnie dlatego trzeba go okresowo 
wymieniać. Przy okazji tego zabiegu polecamy 
wypłukanie układu chłodzenia które należy wykonać 
profilaktycznie przy każdej wymianie płynu. W układzie 
chłodzenia osadza kamień kotłowy, rdza i szlam. Oprócz 
zmniejszenia wydajności całego układu zanieczyszcze-
nia mogą np. zablokować termostat i doprowadzić do 
wypalenia uszczelki pod głowicą. Wystarczy wlać do 
zbiorniczka wyrównawczego lub chłodnicy preparat 
płuczący Liqui Moly nr 2699 lub zastosować koncentrat 
(1 l starcza na 50 litrów płynu).  W przypadku działania 
profilaktycznego preparat należy wlać do starego płynu  
i uruchomić silnik na około 20 minut, oczywiście podczas 
tego procesu należy włączyć ogrzewanie. Systematycz-
ne stosowanie płukanki pozwoli na uniknięcie zapchania 
nagrzewnicy i poprawi wydajność całego układu. Jeżeli  
w zbiorniczku wyrównawczym znajdują się ślady oleju 
to w pierwszej kolejności należy wylać stary płyn i nalać 
wody demineralizowanej. Dopiero teraz aplikujemy 
płukankę. W tym przypadku również uruchamiamy silnik 
na około 20 minut. Jeżeli po zastosowaniu płukanki płyn 
nadal będzie brudny należy całą procedurę powtórzyć.

Polimerowe cząstki znajdujące się w preparacie reagują 
z powietrzem i spalinami, dzięki czemu tworzą trwałą 
powłokę, która uszczelnia wyciek.

Co ciekawe, taka prowizoryczna naprawa sprawdza się na 
długi czas. Preparat będzie krążył w układzie chłodzenia, 
a w razie awarii uszczelni uszkodzone miejsce. 

Preparat wystarczy wlać do układu chłodzenia uruchomić 
silnik i... gotowe.

Uszczelniacz można stosować razem z płynem chło- 
dniczym, a w sytuacji awaryjnej również z wodą.  

Pamiętajmy, że zagotowanie płynu chłodniczego może 
doprowadzić do usterki uszczelki pod głowicą. W eks-
tremalnych przypadkach przegrzanie silnika może 
doprowadzić do cylindrów, uszkodzenia pierścienie 
tłokowych (utrata sprężystości), a nawet może przyczynić 
się do zatarcia silnika.

Serwis układu chłodzenia

Jak doraźnie poradzić sobie z wyciekiem z układu 
chłodzenia?

Płukanie układu chłodzenia

Jak to możliwe?

Jak i kiedy stosować?

hobi
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asPÖck

Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o pracy 
w najtrudniejszych warunkach i sytuacjach.

Są odporne na temperaturę, wstrząsy czy uderzenia.

Wszystko po to, aby poprawić bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu 
i innych użytkowników drogi, w tym również pieszych.

Oferowany asortyment testujemy pod wieloma kątami, aby 
zapewnić jego trwałość i niezawodność, co potwierdzamy 
48 miesięcznym okresem gwarancji.

ASORTYMENT DOSTĘPNY W ODDZIAŁACH MARTEX

GWARANCJA

LATA

cosibo



74 75TIM 2/2020 TIM 2/2020

sERtPlas hYbsz



76 77TIM 2/2020 TIM 2/2020

fiREnza RollinG



78 79TIM 2/2020 TIM 2/2020

tanGDE soRl



80 81TIM 2/2020 TIM 2/2020

tRuckExPERtotani



82 83TIM 2/2020 TIM 2/2020Projekt i skład: www.upbrands.pl

M
AG

AZ
YN

 C
EN

TR
AL

N
Y 

 
DĄ

BR
OW

A 
GÓ

RN
IC

ZA
CE

N
TR

AL
A 

 
RY

BN
IK

HU
B 

PR
ZE

ŁA
DU

NK
OW

Y 
ŁY

SO
M

IC
E

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

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

KONTAKTY ODDZIAŁY MARTEX

kontakt maRtEx

WWW.MARTEXTRUCK.PL

sEm



PRomocjE

AKTYWNA PIANA K2
D0111

11,50 PLN

TŁOK SPRĘżARKI KOMPLETNY, 
2-GI NADWYMIAR FI75MM 
WABCO 41150010
020076

90,00 PLN

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA 
ŁADUNEK
272130000000

320,00 PLN

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
500L*300W*365H BAWER 1 
RYGIEL PLASTIKOWA
E0140

74,00 PLN

KOńCÓWKA DRĄżKA MB DAF 
M28*1 LEWA
mtx-5746.10.00

27,00 PLN

KOńCÓWKA DRĄżKA MB DAF 
M28*1 PRAWA
mtx-5746.20.00

27,00 PLN

śRODEK DO KLIMATYZACJI  
KENT 300ML
8578811

21,00 PLN

OPONA 315/70 R22,5 FIRENZA 
DRIVUS-D
315/70 R22,5DRivus-D

910,00 PLN

OPONA 385/65 R22,5 OTANI  
OH-108 4 ROWKI
385/65 R22,5 oh-108

950,00 PLN

KOMPLET NARZĘDZI 97 
ELEMENTÓW, MTX 1/4 1/2
mtx-aE-s97

190,00 PLN

WKŁAD OSUSZACZA DAF XF105
al25

92,00 PLN

LAMPA JAZDY DZIENNEJ 
SCANIA R DIODA LED PRAWA
m631324

80,00 PLN

LAMPA JAZDY DZIENNEJ 
SCANIA R DIODA LED LEWA
m631325

80,00 PLN

NAPINACZ ŁAńCUCHOWY
11at0621l

85,00 PLN

ODCIĄG ŁAńCUCHOWY
11at0643G

210,00 PLN

PROMOCJA kWaRtalna

ceny promocyjne netto, oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji


