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AKTUALNOŚCI
MARTEX otrzymał ISO 9001: 2015

Z wielką dumą informujemy, że po przeprowadzeniu 
dwuetapowego, zewnętrznego audytu certyfikacyjne-
go przez niezależnych audytorów jednostki TUV SUD 
Polska, uzyskaliśmy renomowany certyfikat Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2015. Zakończony sukce-
sem proces certyfikacji to efekt zaangażowania całej 
firmy w poprawę jakości produktów i procesów oraz 
dążenia do spełnienia wymagań i oczekiwań Klientów.

Certyfikat
Wiarygodności 

Biznesowej
za 2017 r.

dla MARTEX

MARTEX dołączył po raz kolejny do grona firm na-
grodzonych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej 
przez Bisnode Polska. Bisnode Polska to wywiadownia 
gospodarcza, która honoruje firmy wiarygodne bizne-
sowo o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności.

Grillowanie z MARTEX – dni otwarte oddziałów

Dni Otwarte w Oddziałach MARTEX: Jelenia Góra, Rze-
szów oraz Wieluń już za nami. Frekwencja jak zwykle 
dopisała. Dla wielu klientów była to doskonała oka-
zja do odwiedzin oddziałów, bezpośrednich rozmów 
z właścicielami i pracownikami, wymiany doświadczeń 
oraz do zapoznania się z pełną ofertą. Przygotowane 

Filtry firmy PARKER, akumulatory VARTA, oraz spręży-
ny gazowe STABILUS wzbogaciły ofertę asortymentu 
w MARTEX. Produktów w/w producentów poszukuje-
my w wyszukiwarce wg. oryginalnych numerów.

Zapraszamy do sprawdzenia dostępności i cen tych 
produktów na www.martextruck.pl

NOWI DOSTAWCY W OFERCIE MARTEX

Wyjazdowe
szkolenie LUMAG

dla Klientów
MARTEX

W dniach 22-23 maj
18 osobowa grupa pracowników i  klientów MARTEX 
miała okazję zwiedzić jedną z najnowocześniejszych 
w Europie Środkowo – Wschodniej fabryk materiałów 
ciernych. Była to druga i ostatnia w tym roku wizy-
ta szkoleniowa w ramach współpracy z firmą LUMAG. 
Serdeczna atmosfera stworzona przez pracowników 
LUMAG połączona z  uroczystą kolacją i  turniejem 
bowlingowym na długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników.

Wyjazd szkoleniowy
z ZF do Bremen

Jak co roku
- w ramach Akademii Szko-
lenia Technicznego MARTEX - 
najaktywniejsi zakupowo Klienci i sprzedawcy MARTEX 
uzyskali możliwość udziału w  szkoleniu wyjazdowym 
zorganizowanym przez firmę ZF. Tym razem uczest-
niczyliśmy w szkoleniu LEMFÖRDER w Bremie, które 
odbyło się w dniach 24-27.04.br. Poza zwiedzaniem 
dwóch nowoczesnych zakładów: produkcyjnego i roz-
wojowo – badawczego uczestnicy zwiedzili ponad pół 
milionowe, okazałe miasto Bremen. Częścią integralną 
wyjazdu było również miłe spotkanie towarzyskie.

PIKNIK RODZINNYAKTUALNOŚCI

W dniu 2 czerwca 2018 r na terenie MOSIR 
w Rybniku Kamieniu odbył się Piknik Rodzinny 
dla pracowników MARTEX wraz z rodzinami. 
Ważnymi bohaterami były oczywiście dzieci dla 
których przygotowano mnóstwo niespodzianek 
z okazji Dnia Dziecka.

Piknik zainicjował 4. turniej piłki nożnej o Puchar Pre-
zesa. Mimo kapryśnej pogody, słońca przeplatanego 
deszczem zawodnicy z pełnym poświęceniem wal-
czyli o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. Na 
murawie stanęło 5 drużyn: Sprzedawcy, Magazyn, 
Zaopatrzenie, Hurt oraz Magazyn Centralny Dąbro-
wa Górnicza. Ostatecznie w klasyfikacji na podium 
na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna Ma-
gazynierzy, drudzy w kolejności byli reprezentanci 
Zaopatrzenia; trzecie miejsce przypadło drużynie 
Magazynu Centralnego.
Mecz piłki nożnej zakończył się wręczeniem 
drużynowych medali i  licznych dodatkowych 
nagród, które osobiście wręczył Prezes  
Grzegorz Nosiadek. Sponsorem nagród 
w  turnieju byli dostawcy MARTEX 
z asortymentu Premium.

Najmłodsze dzieci chętnie brały udział w animacjach 
zorganizowanych w  specjalnie przygotowanej dla 
nich strefie. Wśród atrakcji były: gigantyczne bańki 
mydlane, dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kącik malo-
wania twarzy, kolorowe zwierzaki z balonów, słodki 
poczęstunek watą cukrową oraz taneczne zabawy 
w rytmie mini – disco.
Dla nieco starszych przygotowano urządzenia zręcz-
nościowe. Do dyspozycji były symulatory Formuły 1, 
kopacz oraz bokser do których ustawiały się długie 
kolejki. Walczyli mali i duzi. Każdy starał się pokonać 
rywali i zdobyć jak najlepszy wynik. Najlepsi byli na-

grodzeni upominkami.
Przez cały czas trwania pikniku dla 

uczestników była przygotowana strefa 
konsumpcji ze słodyczami, napojami oraz 

pysznymi daniami z grilla. 

Po wstępnej części zabaw i  konkursów rozpoczę-
ła się długo oczekiwana część artystyczna. W  roli 
gwiazdy wieczoru wystąpił showman znany z  wy-
stępów w  telewizyjnych reality show. Na początku 
zaprezentował się jako Czesław Niemen - nostal-
gicznie i  refleksyjnie. W kolejnej odsłonie wystąpił 
jako Freddie Mercury z zespołu Queen. Tym razem 
byliśmy świadkami prawdziwej scenicznej ekspresji, 
która udzieliła się wszystkim uczestnikom. Wszyscy 
byli pod ogromnym wrażeniem autentyczności od-
tworzonych postaci.

Po zakończeniu dwugodzinnego 
występu żegnały go gromkie brawa, 

a  artysta po krótkiej sesji zdjęciowej 
z zainteresowanymi opuścił imprezę.

 
Przez kolejnych kilka godzin w  rytmie znanych 

przebojów pozostali goście miło spędzali wspól-
nie czas. Dzięki aktywnemu udziałowi uczestni-
ków i  wspaniałej atmosferze piknik rodzinny był  
bardzo udany. 

PIKNIK RODZINNY 
MARTEX

zostały również stoiska wybranych dostawców, które 
cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wszyscy go-
ście rozkoszowali się zimnym, beczkowym piwem oraz 
pysznościami z  grilla przygotowanymi specjalnie na 
tę okoliczność. Klientom oraz Dostawcom serdecznie 
dziękujemy za udział w Dniach Otwartych! Zapraszamy 
do oddziałów MARTEX na terenie całego kraju w celu 
zapoznania się z ich najbardziej aktualną ofertą.

ISO 9001:2015
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MANN+HUMMEL to partner rozwojowy i seryjny dostawca dla międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego. W roku 
2013 ponad 15 231 pracowników w ponad 60 oddziałach na całym świecie zapewniło �rmie obroty rzędu około 2,68 miliarda euro. 
W ofercie produktów grupy MANN+HUMMEL znajdują się m.in. uklad �ltrów powietrza, systemy zasysające, systemy �ltracji cieczy, �ltry 
przeciwpyłkowe i pokrywy głowic silnikowych z tworzyw sztucznych o dużym stopniu zintegrowania przeznaczone dla przemysłu 
motoryzacyjnego, podzespoły z tworzyw sztucznych do akustyki silnika, tzw. puszki rezonansowe, a także wkłady �ltrów do 
serwisowania i napraw pojazdów mechanicznych. Jeśli chodzi o budowę maszyn, technologię procesów przetwórczych i zastosowania 
przemysłowe, paleta produktów obejmuje �ltry przemysłowe, �ltry membranowe do �ltracji wody i układy �ltrujące.

Na jakość �ltrów MANN-FILTER składa się kilka elementów: niezależnie od tego, czy 
chodzi o �ltry powietrza, oleju, paliwa czy też �ltry kabinowe, produkty marki 
MANN-FILTER cechuje wykorzystanie wielorakich rozwiązań innowacyjnych i różnych 

materiałów �ltracyjnych, które można dostosowywać do konkretnych potrzeb i specy�kacji producenta pojazdu. Przykładem mogą być materiały 
o wyjątkowo drobnej strukturze porów, przez co �ltry pochłaniające cechuje wysoka wydajność, bądź materiały o gradientowej strukturze 
włókien, która zwiększa zdolność pochłaniania zanieczyszczeń. Materiały gorszej jakości są w stanie od�ltrować zaledwie jedną trzecią 
zanieczyszczeń, zatem przepuszczają do silnika znacznie więcej drobin. W większości �ltrów MANN-FILTER optymalną i długofalową wydajność 
�ltracji zapewnia również konstrukcja wielowarstwowa, która podnosi zdolność pochłaniania zanieczyszczeń i stopień separacji.

Ponadto na trwałość �ltra wpływa jakość i różnorodność użytych materiałów oraz sposób konstrukcji: specjalne przetłoczenia materiałów 
�ltracyjnych zapewniają równomierne i stabilne rozłożenie fałd, a co za tym idzie – maksymalną wydajność. Zapobiegają one również tzw. 
„upakowaniu”, na skutek którego fałdy papieru zbijają się w jeden blok, zmniejszając tym samym powierzchnię �ltrowania. 

W poszukiwaniu metod, dzięki którym �ltry byłyby jeszcze solidniejsze i bardziej wytrzymałe, MANN-FILTER stawia na innowacyjną technologię 
nawijania włókien. Polega ona na tym, że wokół mieszka �ltra przebiega pod różnymi kątami specjalna nić z włókna poliestrowego, która 
rozkłada odstępy między fałdami równomiernie na całej długości �ltra. Oznacza to znacznie mniejszy opór przepływu powietrza, a więc mniejszy 
spadek ciśnienia. To z kolei optymalizuje wydajność �ltra i przyczynia się do oszczędności paliwa. 

W przypadku wszystkich segmentów �ltra dużą rolę odgrywają również uszczelki i pierścienie uszczelniające: wytrzymują różne poziomy 
temperatury i ciśnienia oraz są idealnie dopasowane. Dzięki nim �ltry są łatwe w montażu. Z kolei obudowa �ltra, wykonana z materiału 
odpornego na uderzenia i korozję, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania.

Filtry MANN-FILTER do pojazdów 
użytkowych — łatwe w obsłudze 
serwisowej i niezawodne

Produkowane obecnie silniki spalinowe są coraz 
bardziej ekonomiczne, a poziom emisji 
szkodliwych substancji wciąż się zmniejsza. 
Systemy �ltracyjne stosowane w pojazdach 
muszą spełniać równie wysokie wymagania. 
Firma MANN+HUMMEL jako światowy lider 
w branży produktów �ltracyjnych wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując 
wysokiej klasy innowacyjne rozwiązania.

O �rmie MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL GMBH
71631 Ludwigsburg, Deutschland

Kontakt z �rmą

Tel.: +49 (0) 7141 98-4266
Faks: +49 (0) 7141 98-3946
E-mail:   press@mann-hummel.com
Strona internetowa: www.mann-hummel.com

MANN FILTERTEMOT

W dniach od 15 – 17 maja w stolicy słonecznej 
Katalonii – Barcelonie, odbyła się doroczna 
konferencja akcjonariuszy i dostawców TEMOT 
International, największej międzynarodowej 
organizacji  w branży automotive zrzeszającej 
liderów rynku wtórnego.

Już po raz drugi trzydniowa konferencja odbyła się 
w Barcelonie. Po sukcesie meetingu z 2017 r posta-
nowiono kontynuować dobrą passę i wyjątkową at-
mosferę miejsca, w którym spotkało się tym razem 
prawie 500  gości z całego świata. 

Obecnie grupa TEMOT zrzesza 77 akcjonariuszy 
z 75 krajów i z 5 kontynentów. Łączny dochód rocz-
ny sięga 10,3 mld €. To najwyższy wynik w prawie 
25 letniej  historii TEMOT International. 
Podczas konferencji podsumowano rok 2017, nakre-
ślono perspektywiczne kierunki działań na kolejne 
lata oraz przyjęto w  poczet członków organizacji 
kolejnych udziałowców z  Ameryki Południowej, 
Afryki oraz Dalekiego Wschodu.  

Spotkanie, jak co roku, było doskonałą okazją do 
nawiązania osobistych relacji pomiędzy akcjonariu-
szami TEMOT i dostawcami. W tym roku odbyło się 

łącznie ok. 1800 spotkań dostawców z udziałowca-
mi TEMOT. Spotkania odbywały się  w  konwencji 
face to face. Jak w poprzednich latach przyniosły 
one wymierny efekt w postaci nawiązania nowych 
kontaktów i bezpośrednich relacji biznesowych. 

Podczas spotkania TEMOT International uhonorował 
za rok 2017 pięciu dostawców w następujących. ka-
tegoriach:
 

▶ Najlepszy Globalny Dostawca – nagrodę otrzy-
mała firma SCHAEFFLER Automotive Aftermar-
ket GmbH + Co. KG.

▶ Dostawca Roku 2017 – Continental Group
▶ Dostawca Roku 2017 w  kategorii samochodów 

ciężarowych – Ferdinand Bilstein GmbH + Co.KG.
▶ Logistyka – Nissens A/S
▶ Sprzedaż i Marketing - ElringKlinger AG

MARTEX w TEMOT
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W drodze zadziwiają 
mnie tylko krajobrazy

Niezawodne układy kierownicze

motobosch.pl

Inspiruje nas

 PRECYZJA

Układy kierownicze Bosch to:
Najwyższa niezawodność 
niezbędna w transporcie 
ciężarowym

Produkty najczęściej wyko-
rzystywane przez producen-
tów ciężarówek na rynku OE

Nowe pompy wspomagania 
i przekładnie kierownicze 
takie jak na pierwszy montaż

Regeneracja fabryczna  
pomp w zakładach Bosch 
w Europie

motobosch.pl

Bosch_uklady_kierownicze_reklama_A4_3.indd   1 16.04.2018   12:11:03

Bosch współpracował z firmą ZF w zakresie układów kierowniczych, a od 2015 r. oferuje 
je pod swoją marką. Warto odnotować, że Bosch jest liderem na rynku OE w układach 
kierowniczych do pojazdów użytkowych, dostarczając przekładnie i pompy do nowych 
ciężarówek wszystkich wiodących europejskich marek. Nowe pompy wspomagania 
i przekładnie kierownicze oferowane przez Bosch na rynku wtórnym to wyroby takie 
jak na pierwszy montaż. Można być więc pewnym ich pierwszorzędnej jakości.

Układy kierownicze Bosch 
regenerowane fabrycznie
Oferta regenerowanych układów kie-
rowniczych Bosch do ciężarówek 
i autobusów obejmuje obecnie 904 
referencje. 

Ilości referencji  
elementów regenerowanych:

•	 przekładnie kierownicze – 358
•	 pompy wspomagania – 486
•	 siłowniki i inne – 60

Konkurencja na rynku przewoźni-
ków jest coraz większa, dlatego pod-
czas naprawy warto wymienić pompę 
na nową lub regenerowaną fabrycz-
nie. Zastosowanie produktu dobrej 
jakości minimalizuje ryzyko przestoju 
pojazdu, który naraża przewoźnika na 
dodatkowe koszty.

W sprzedaży obecne są również prze-
kładnie kierownicze, wały kierowni-
cze i siłowniki, np. K S00 001 321 
stosowany w ciężarówkach Mercedes.

Standardy regeneracji
Regenerowane przekładnie kierow-
nicze i pompy wspomagania Bosch 
wyróżnia dobra relacja jakość-cena. 
Regenerowane komponenty speł-
niają wymogi z pierwszego montażu, 
co jest weryfikowane podczas testów. 
Każda część jest kompleksowo spraw-
dzana, co oznacza taką żywotność jak 
dla produktu OE. 

Naprawa jest wykonywana w fabry-
kach Bosch. Wszystkie części podle-
gające zużyciu są wymieniane na 
elementy oryginalne, co pozwala 
zaoferować taką samą gwarancję jak 
na nowy produkt.

Wskazówka istotna  
podczas naprawy
W niektórych pojazdach, np. 
Mercedes Actros 2 generacji, przed 
rozpoczęciem naprawy warto zwrócić 
uwagę na numer komponentu zamon-
towanego w pojeździe. Producent, 
w zależności od wersji wyposaże-
nia pojazdu i zastosowania, stosował 
równolegle kilka różnych pomp, które 
nie są zamienne. Weryfikacja numeru 
części przed naprawą pozwala unik-
nąć problemu zwrotu i wymiany na 
pasującą referencję. Pojazdy, dla któ-
rych należy sprawdzić komponent, 
są uwzględnione w katalogu Bosch 
dostępnym na stronie internetowej 
www.bosch-automotive-catalog.com

Najpopularniejsza  
nowa pompa w 2017 r.
K S00 000 002 do Renault Magnum, 
Premium lub Kerax 

Popularna  
pompa regenerowana w 2017 r.
K S01 000 358 do Renault Premium II

Nowe i regenerowane fabrycznie 
komponenty układu kierowniczego

Układy kierownicze Bosch 
do pojazdów ciężarowych

           Czy wiesz, że... 

Regeneracja pomp Bosch 
do ciężarówek i autobusów 
jest wykonywana w Europie, 
w fabrykach Bosch na 
Węgrzech i w Niemczech.

HIT  
2017

Bosch_uklady_kierownicze_artykul_A4.indd   1 08.05.2018   16:10:09

BOSCHBOSCH
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Więcej serwisu: nasz serwis dla 
warsztatów obejmuje między innymi szkolenia 
montażowe, szkolenia w zakresie diagnostyki 
uszkodzeń i aktualne porady praktyczne.

Więcej jakości: rozwijamy i produkujemy w 
jakości wyposażenia fabrycznego (OEM). 
Posiadamy akcesoria skrojone na miarę: zestawy 
montażowe, przewody oleju, filtry powietrza i oleju.

Lepsza odpowiedź na potrzeby rynku: ciągłe 
rozszerzanie asortymentu produktów – właściwy 
produkt w odpowiednim miejscu i czasie.

Przyszłość to warsztaty, które cenią rozwój 
i stawiają na wykwalifi kowaną załogę.

Więcej niż tylko części zamienne – oferujemy 
kompletne rozwiązania w jakości OE do coraz 
bardziej złożonych systemów!

TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE TURBOSPRĘŻAREK 
WRAZ Z AKCESORIAMI I SERWISEM.

www.mahle-aftermarket.com
NAPĘDZANY TWOIMI POTRZEBAMI.

MAHLETEXTAR
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SPRAWDZONE TECHNOLOGIE

Sprzęgła SACHS do samochodów ciężarowych. 
Sprawdzone przez Jochena Hahna, 4-krotnego 
mistrza Europy w wyścigach samochodów 
ciężarowych.

FAKT.
Sprzęgła SACHS chronią najcięższe pojazdy  
przed poślizgiem, nawet przy spadku momentu 
obrotowego poniżej 5000 Nm na torze wyścigowym. 
Tak samo zachowują się na drodze.

FAKT.
Zwycięzcy wyścigów samochodów ciężarowych  
ufają, że nasze sprzęgła pozwalają dojechać  
do mety z prędkością nawet 160 km/h.

Treść niniejszej publikacji nie stanowi oferty handlowej i jest przekazywana jedynie w celach informacyjnych. Znaki handlowe umieszczone w tej publikacji stanowią własność Continental AG 
i/lub jej podmiotów zależnych. Copyright © 2016 ContiTech AG, Hanower. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na: www.contitech.de/discl_en
AS 1226  PL  05.17.  (BUD/PL)  Wydruk bezpieczny dla klimatu za pomocą obciągów offsetowych ContiTech.

Jakość, cena i dostępność to decydujące 
czynniki dla każdego, kto przywiązuje dużą 
wagę do ekonomicznych i jednocześnie nie-
zawodnych rozwiązań. Dokładnie to oferuje 
marka PRIME-RIDE.

Miechy zawieszenia produkowane są wyłącznie na 

certyfikowanych urządzeniach, dzięki czemu klienci 

mogą liczyć na niezawodną jakość. Asortyment 

obejmuje najpopularniejsze referencje znajdujące 

zastosowanie w samochodach ciężarowych, nacze-

pach i autobusach. Ponadto zapewniamy klientom 

korzyści związane nie tylko z atrakcyjnymi cenami i 
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Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z lokalnym biurem 
sprzedaży.

Wersja produktu dla
Euro 5

NOWOŚCI produktowe

Tłumiki dla    
Ciężarówek Volvo, Modelu FE

Elementy zostały opracowane dla następującego modelu: 
• FE do Volvo
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Tłumik
Dinex nr 80426  Dinex nr 80473
OE nr 20950557  OE nr 21583715
OE nr 21583432  OE nr 21058558
Zalety: 
• Wysokiej jakości stal nierdzewna
• Substrat SCR z metalowym rdzeniem dla wysokiej 

trwałości i wydajności
• Przetestowano w naszym centrum technologicznym
• Zapewnia funkcjonalność OE i niskie zużycie paliwa
• Bezpośredni zamiennik oryginalnego tłumika

DINEXWABCO
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strony układów hamulcowych i zawieszenia jest zapotrzebowanie na sprężone powietrze . Oprócz istniejącej 

która jest teraz dostępna również na rynku części zamiennych.

Knorr-Bremse był pierwszym producentem, który wprowadził na rynek europejski sprężarkę ze sprzęgłem. W przeci-
wieństwie do sprężarek tradycyjnych sprężarki ze sprzęgłem powodują, że jest wyeliminowana praca jałowa. Zamiast 
tego istnieją okresy gotowości, podczas których moc silnika jest oddzielona od sprężarki, dzięki czemu oszczędzana jest 
energia oraz ograniczane zużycie elementów sprężarki.

Do stosowania sprężarki ze sprzęgłem Knorr-Bremse przekonują następujące korzyści:
-  Zmniejszenie emisji CO2 przez pojazd ciężarowy nawet o 2,5 tony rocznie
-  Średnia redukcja zużycia oleju napędowego do 1000 litrów rocznie

w przypadku pojazdów długodystansowych
- 

 
Zredukowane zużycie oleju

- 
 

Zwiększona żywotność sprężarki

a

Najważniejsze parametry sprężarki ze sprzęgłem do MAN-a:
 

 
› Jedno cylindrowa 360cc

› Ciśnienie robocze do 12,5 bara

› Głowica chłodzona wodą

› Sprzęgło sterowane pneumatycznie

 Nr części IAM Knorr–Bremse Nr części OE Knorr–Bremse Nr części
Nowy nr Zastępowany nr Nowy nr Zastępowany nr Nowy nr Zastępowany nr 

K118690N00 K082266N00 K118690N04
K035435N04

51.54000-7147
51.54000-7144

K071325N04 51.54000-7145
K082266N04 51.54000-7146

sachsprovenperformance.com

wyścigowa

w twoim pojeździe
moc

SACHSKNORR BREMSE
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DWIE LITERY
N A S Z E  K O R Z E N I E  T O

*Valeo Service oferuje w Europie 354 zestawy sprzęgłowe do pojazdów 
ciężarowych i autobusów, wśród nich:
· 279 zestawów produkowanych przez Valeo na oryginalne wyposażenie (O.E.) producentów pojazdów
· 65 zestawów produkowanych przez Valeo o jakości identycznej do produktu oryginalnego
· 10 zestawów nie produkowanych w fabryce Valeo.

E Q U I P M E N TO R I G I N A L

WYBIERZ SPRZĘGŁO VALEO
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delphi

Menadżerowie flot przyzwyczajeni do wygody związanej z utrzymaniem ciężarówek i autobusów przy wykorzystaniu 
własnych, dostępnych na miejscu narzędzi i sprzętu, mogą mieć pewne zastrzeżenia co do zwiększonej liczby 
zaawansowanych technologicznie rozwiązań stosowanych w pojazdach spełniających wymagania normy Euro6. Dodatkowa 
trudność w utrzymaniu i przeglądzie tego typu pojazdów wynika z połączenia systemu wtrysku paliwa common rail z takimi 
zaawansowanymi systemami oczyszczania spalin, jak EGR (układ recyrkulacji spalin), DPF (filtr cząstek stałych) oraz SCR 
(selektywna redukcja katalityczna).

Wielu najpopularniejszych producentów ciężarówek i autobusów, jak Mercedes, DAF, Volvo, Renault, Citaro, Optare i VanHool 
wykorzystuje układy paliwa zaprojektowane i wyprodukowane przez Delphi Technologies. Firma dostarcza dla branży 
motoryzacyjnej zarówno oryginalne wyposażenie, jak i rozwiązania dedykowane na rynek części zamiennych, włącznie 
z najnowszymi systemami zgodnymi z normą Euro6. Dzięki produktom Delphi Technologies przeznaczonym na rynek części 
zamiennych, warsztaty flotowe mają dostęp do narzędzi diagnostycznych na poziomie producenta, oryginalnych części oraz 
sprzętu niezbędnego do przeprowadzania testów.

Aby spełnić standard emisji spalin Euro6 dla silników diesla heavy duty (wysoko obciążonych /pojazdów użytkowych), Delphi 
Technologies rozwinęło technologię Common Rail o wysokim ciśnieniu wtrysku, która umożliwia elastyczne sterowanie dawką 
jak i momentem wtrysku paliwa. Dzięki temu efektywniejsze jest samo wtryśnięcie paliwa, a co za tym idzie lepsze 
wymieszanie paliwa z powietrzem, nawet przy niskiej prędkości obrotowej silnika i przy niskim obciążeniu. Delphi 
Technologies produkuje sterowniki silnika, które stosowane są we wszystkich układach silnika, z kolei narzędzie 
diagnostyczne firmy  jest wykorzystywane do programowania każdego wtryskiwacza. Dzięki temu można osiągnąć optymalne 
spalanie oraz odpowiednią ilość emitowanych przez pojazd spalin.

Narzędzie diagnostyczne Delphi Technologies jest także używane do sprawdzenia ECU pod kątem prawidłowości działania 
innych systemów. Mogą one obejmować działanie systemu AdBlue, na przykład w DAF z systemem wtrysku Delphi EUP, lub 
system monitorowania zamrożenia systemu AdBlue w Volvo z wtryskiwaczami EUI (Electronic Unit Injector). AdBlue jest 
płynem z 30% zawartością amoniaku/mocznika i jest podstawowym elementem systemu SCR. System SCR działa poprzez 
redukcję NOx (tlenków azotu) przy użyciu amoniaku (AdBlue) - do nieszkodliwych związków jakim jest czysty azot oraz para 
wodna. Prawidłowe działanie systemu oczyszczania spalin, w tym i DPF, warunkowane jest prawidłowym i optymalnym 
działaniem systemu zasilania paliwem. Dlatego też niezbędne jest właściwe serwisowanie i utrzymanie w sprawności systemu 
paliwowego.

W przypadku konieczności wymiany wtryskiwaczy klienci Delphi Technologies mają możliwość wyboru nowych, 
regenerowanych lub naprawionych wtryskiwaczy. Autoryzowana sieć naprawcza systemów Common Rail wykorzystuje 
specjalistyczny sprzęt, wiedzę wykwalifikowanych specjalistów oraz oryginalne części, by zapewnić klientom niezawodne oraz 
atrakcyjne cenowo naprawy w całej Europie. Firma jest także dostawcą naprawianych pompowtryskiwaczy elektronicznych 
oraz pomp elektronicznych, a także inteligentnych wtryskiwaczy dla ciężarówek i autobusów.
Nowe części zamienne zgodne z normą Euro6 przeznaczone na aftermarket są identyczne, jak ich oryginalne odpowiedniki 
dostarczane producentom samochodów. By zapewnić kompleksowe serwisowanie układu paliwa w standardach fabrycznych, 
Delphi Technologies oferuje wtryskiwacze, pompy, szyny oraz części uzupełniające, takie jak czujniki i przewody wysokiego 
ciśnienia.

W miarę jak układy paliwowe autobusów i ciężarówek stają się coraz bardziej złożone, Delphi Technologies wspiera 
niezależne warsztaty flotowe w całej Europie, doradzając w kwestii wyboru części oraz sprzętu diagnostycznego, zgodnych 
z wymaganiami co najmniej normy Euro6.

Układy paliwowe ciężarówek 
i autobusów – jak warsztaty flotowe 
mogą spełnić wymogi normy Euro6

Euro6, ostatnia norma określająca standardy emisji, weszła 
w życie we wrześniu 2015 roku wprowadzając tym samym do 
warsztatów flotowych bardziej skomplikowane technologicznie 
rozwiązania. Norma gwałtownie narzuciła obniżenie dopuszczalnej 
ilości pyłu zawieszonego oraz tlenków azotu (NOx) emitowanych 
przez układy wydechowe pojazdów silnikowych, co doprowadziło do 
polepszenia jakości powietrza, zwłaszcza w gęsto zaludnionych 
obszarach. Co istotne, jeden pojazd ciężarowy wyprodukowany 20 lat temu 
wytwarza tyle samo spalin, co piętnaście obecnie produkowanych pojazdów 
tej samej klasy.

DELPHIVALEO
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JOSTSKF

W ostatnim czasie ceny paliw dynamicznie
rosną, co ma niebagatelny wpływ na efektywność 
działania w branży transportowej.
A i bez tego właściciele pojazdów ciężarowych, 
jak i spedytorzy nieustannie poszukują rozwiązań 
pozwalających na optymalizację ponoszonych kosztów.

SKF POMAGA ZWIĘKSZYĆ ZYSK 
W BRANŻY TRANSPORTOWEJ

Zakup pojazdu ciężarowego jest bardzo poważną inwe-
stycją, która w jak najkrótszym czasie musi się zamorty-
zować i zacząć przynosić zysk. Stąd jego wykorzystanie 
zostaje skrupulatnie zaplanowane, a każdy przestój czy 
awaria generują straty. Wiąże się to również z potencjal-
nymi karami dla przewoźnika za niewykonanie w terminie 
powierzonego zlecenia. 

„W  konstrukcjach pojazdów ciężarowych ważną rolę 
odgrywają zastosowane części i  podzespoły. Jakość 
wybranych rozwiązań i ich wykonania musi zagwaran-
tować niezawodność pracy przy maksymalnej eksplo-
atacji” - mówi Grzegorz Jankowski z firmy SKF - „Awarie 
jednak się zdarzają, a gdy pojazd trafi do warsztatu, 
jego kierowca oczekuje błyskawicznej naprawy. Waż-
ną rolę odgrywa w tym dostępność potrzebnych części 
zamiennych oraz czas ich dostawy”.

Firma SKF znana jest z wprowadzenia do branży moto-
ryzacyjnej łożyska kulowego. Oparte na nim piasty kół 
znajdują szerokie zastosowanie także w pojazdach cięża-
rowych. Zarówno na osi napędowej, jak i pozostałych na 
przykład w ciągniku siodłowym czy naczepie. Łożyska te 
wykorzystywane są także w mocno wysilonych silnikach, 
skrzyniach biegów i wałach napędowych. Pełna oferta 
obejmuje ponad tysiąc referencji zapewniających pokry-
cie niemal całego parku pojazdów ciężarowych marek 
DAF, Iveco, MAN, Renault, Scania oraz Volvo użytkowa-
nych w Europie.

„Większość naszych rozwiązań wykorzystywanych jest 
przy produkcji pojazdów ciężarowych. Te same części, 
w niezmienionej jakości, trafiają później na aftermar-
ket” - dodaje Grzegorz Jankowski z  SKF - „Za utrzy-

manie ich dostępności odpowiada główny magazyn 
SKF w Tongeren w Belgii, skąd produkty dostarczane 
są do bezpośrednio do naszych lokalnych dystrybuto-
rów. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły wypracować 
mechanizm utrzymania na bardzo wysokim poziomie 
asortymentu dostępnego od ręki. Znacząco skraca to 
czas naprawy samochodu w warsztacie oraz ułatwia 
optymalne zaplanowanie przerwy na przegląd okre-
sowy”.

Dużym ułatwieniem w pracy mechaników są zestawy SKF, 
które zawierają kompletne elementy niezbędne przy 
wymianie części. Do każdego opakowania załączona jest 
szczegółowa instrukcja, można skorzystać również z po-
mocy technicznej lub materiałów filmowych. Ważnym 
uzupełnieniem jest katalog specjalistycznych narzędzi 
potrzebnych do wykonania danej czynności montażowej.

„Nasze rozwiązania projektowane są również pod ką-
tem ekonomii użytkowania. Staramy się, aby każdy ele-
ment miał możliwie najmniejszą wagę przy zachowaniu 
wysokiej sprawności technicznej” - podsumowuje Grze-
gorz Jankowski - „W praktyce daje to realne oszczęd-
ności w  zużyciu paliwa, co w  przypadku pojazdów 
ciężarowych liczone jest w dziesiątkach litrów w skali 
miesiąca. Dowodem na to może być przyznanie Scanii 
S prestiżowego tytułu Truck of the Year 2017. Jury do-
ceniło w niej między innymi ograniczenie tarcia aż o 30 
proc. uzyskane dzięki udoskonalonym piastom kół SKF”.

Firma SKF oferuje także szereg uszczelniaczy i smarów, 
które znajdują zastosowanie w  różnych podzespołach 
pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep 
i naczep, a także autobusów.
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Idź do Findex

Zbudowane według najwyższych standardów 
przy użyciu najlepszych materiałów i procesów, 
dźwignie rozpieraka Haldex zaprojektowane są 
z myślą o dłuższej żywotności, mniejszej liczbie 
przestojów i niezawodnemu działaniu.

Nr kat. Haldex Zastosowanie OEM Nr kat. OEM

80000C Daimler

617 420 0338

942 420 0238

945 420 0238

80001C Daimler

617 420 0438

942 420 0338

945 420 0338

80008C Daimler

623 420 1238

942 420 0938

945 420 0038

80009C Daimler

623 420 1338

942 420 1338

945 420 0138

80014C Daimler 945 420 0438

80030C Daimler 945 420 0938

80176C MAN 81 50610 6263

80177C MAN 81 50610 6264

80178C MAN 81 50610 6259

80179C MAN 81 50610 6260

80180C MAN 81 50610 6261

80181C MAN 81 50610 6262

80183C MAN 81 50610 62 66

Nr kat. Haldex Zastosowanie OEM Nr kat. OEM

80019D
BPW

05.174.82.21.3

05.174.82.24.3

05.574.82.43.3

05.574.82.44.3

SAF 04 175 0184 00

80020D
Meritor

21229249

21222694

21223694

Lecitrailer 5820048

80022D

Fruehauf
CF352955

CF353009

Leciñena 120015100002

SAF

03 434 3502 02

03 434 3508 00

03 434 3514 00

04 175 0154 01

04 175 0249 00

80023D
SMB MO02416

Fruehauf CF352204

80530D BPW
05.174.82.63.3

05.574.82.87.3

Naczepy Samochody ciężarowe

HALDEXHALDEX

• Oryginał: często kopiowana, nigdy z powodzeniem

• Bezpieczeństwo: stworzona dla min. 2,5 mln aplikacji

• Bezkonkurencyjna: ponad 85 mln. dźwigni sprzedanych

Innovative Vehicle Solutions

Haldex Europe SAS  
30, rue du Ried,  
67720 Weyersheim, France  
Tel: +33 388 68 22 00  
Fax: +33 388 68 22 09

Zamów teraz:

Zaufaj S-ABA 
Automatyczna dźwignia rozpieraka 
Numer 1 na świecie
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Meritor Aftermarket Switzerland AG
Neugutstrasse 89, 
8600 Dübendorf, Switzerland.
Tel: +41 (0) 44 824 8200

Meritor Aftermarket UK Limited
Unit 1 Broad Ground Road, Lakeside Industrial Estate,
Redditch, Worcestershire, B98 8YS, U.K.
Tel: +44 (0) 1527 50 3950

meritor.com

© 2013 Meritor, Inc.
All rights reserved.
Issued 09-13

NOWE KLOCKI HAMULCOWE 
DO INTENSYWNEGO 
UŻYTKOWANIA

System odprowadzania 
ciepła „Steel Peel“ od 
Meritor (łuszczona stal)

Pełne pokrycie okładziny 
hamulcowejMaksymalna 
wydajność od pierwszego 
hamowania

Oryginalna grubość płytek oporowych
Maksymalna odporność na zginanie
Gwarantuje redukcję zużywalności miejsc 
szczególnie na nią narażonych oraz zapewnia 
docisk całej powierzchni klocka do tarczy 

n   Asortyment 11 wersji części.

n   Stosowane w hamulcach głównych.

n   Stosowane w szczególnie wymagających aplikacjach. Znajdują 
zastosowanie we wszystkich modelach autobusów oraz w trudnych (HD) 
aplikacjach samochodów ciężarowych modeli DAF, RENAULT, VOLVO.

n   Wykorzystuje zaawansowaną technologię płytek oporowych.

n  Moment obrotowy, moment obrotowy dopasowany do prędkości, 
ciśnienia i temperatury.

n   Atestowany materiał R90.

n  Zanik hamowania. Wysoka odporność 
nawet przy wysokich ciśnieniach i 
maksymalnych temperaturach.

n  Regeneracja. Po każdym procesie 
zaniku hamowania następuje stopniowa 
regeneracja.

n  Zużycie tarczy. Możliwie najmniejsza 
zużywalność tarczy.

n  Zmęczenie cieplne tarczy. Wysoka 
odporność na pękanie i oddziaływanie 
wysokiej temperatury, w miejscach 
szczególnie na to narażonych.

n  Żywotność klocka hamulcowego, długa 
żywotność produktu jest znaczącą zaletą.

Oznaczenie 
jakości

Plomba zabezpieczającaNumer części

Warunki
pracy WVa SyStem 

hamulcoWy ZaStoSoWanie

maX030k 29030, 29083, 29113 Meritor Elsa 1 / D3 RENAULT Magnum

maX087k 29087, 29042, 29106, 
29108, 29109, 29163, 
29179, 29202, 29253, 

29059

Knorr SB7 / SN7 MERCEDES Actros, DAF LF, SCANIA 4, IVECO

maX090k 29090 Meritor D Lisa IRISBUS / RENAULT AgORA / VOLVO B / 
DENNIS BUS

maX095k 29095, 29197 Knorr SB6 / SN6 MAN 2000 series L/M, City Bus , DAF SB

maX125k 29125, 29277 Meritor D Duco VOLVO B / FH / FL

maX131k 29131 Meritor Elsa 2 MAN EL / EM / Ng / F2000 / TgA,  
RENAULT Magnum E

maX173k 29173, 29203 Meritor ELSA 225-1 RENAULT Midlum

maX174k 29174, 29218, 29273 Meritor ELSA 225-3 RENAULT Magnum DX / VOLVO 7700

maX244k 29244 Knorr SL7 MERCEDES Actros MP4

maX246k 29246 Knorr SM7 MERCEDES Actros MP4

maX088k 29088 Wabco Pan 17 MAN L2000, DAF LF / FA 45, IVECO Eurocargo

K - kompletny zestaw instalacyjny

www.dayco.com

Całe nasze doświadczenie oraz ciągły rozwój dały 
nam pozycję lidera w Europie. To wspaniałe osiągnięcie 
jest naszą dumą oraz daje nam przekonanie o dobrze 
wybranym kierunku.

Aby zdobyć pozycję lidera 
w Europie, musieliśmy sprostać 

dużym obciążeniom.

DAYCOMERITOR
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TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 
Najnowszej generacji syntetyczny, paliwooszczędny FE (Fuel Eco) olej typu Low SAPs do silników wysokoprężnych spełniających 
normę emisji EURO IV, V i VI. Posiada najwyższe dopuszczenia i homologacje największych producentów pojazdów ciężarowych na 
świecie.Olej pozwala na osiąganie maksymalnych, dopuszczalnych przez konstruktorów przebiegów pomiędzy wymianami oleju. 
Znacząco wpływa na oszczędność paliwa.
Spełnia najwyższe normy i homologacje konstruktorów:
ACEA E6 / E9; API CI-4 Plus / CJ-4
MERCEDES MB-Approval 228.51; MAN M 3677 / 3477; VOLVO VDS-4; 
RENAULT TRUCKS RLD-3; Mack EO-O Premium Plus ; CUMMINS CES 20081 ; DAF; SCANIA LDF-4.

TOTAL RUBIA TIR to gama olejów ciężarówkowych dzięki którym zwiększysz żywotność 
silników i zmniejszysz koszty operacyjne. Gama RUBIA TIR to produkty spełniające najwyższe 
homologacje konstruktorów największych producentów pojazdów ciężarowych na świecie. 
TOTAL jest również prekursorem olejów FE (Fuel Eco), które w połączeniu z gamą olejów 
przekładniowych FE pozwalają zaoszczędzić paliwo na poziomie 1L na każde 100km.

W ofi cjalnych badaniach na zużycie części silnika takie elementy jak śruba regulacyjna wtryskiwacza i pierścienie zużywają się dużo mniej niż wymaga
tego limit określony normą API CJ-4. Dzięki specjalnej formulacji stosowanie oleju TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 może pomóc w ograniczeniu 
zużycia paliwa – w połączeniu z olejem przekładniowym z gamy FE nawet do 3% niższe zapotrzebowanie na paliwo!

TOTAL 
Rubia TIR

LUMAGTOTAL

Lumag, wiodący polski producent materiałów cier-
nych, kontynuuje proces inwestycji w zlokalizowaną 
w wielkopolskim Budzyniu fabrykę. Kosztem 30 mi-
lionów złotych zakład zostanie wzbogacony o nowe 
linie technologiczne umożliwiające wytwarzanie 
precyzyjnych części metalowych m.in. płytek no-
śnych do klocków hamulcowych. W rezultacie firma 
nie tylko udoskonali dotychczas oferowane produk-
ty, ale również rozszerzy swoje portfolio zwiększając 
konkurencyjność na polskim oraz międzynarodo-
wym rynku. 

LUMAG INWESTUJE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH 
W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE 

Proces inwestycji związany jest z  realizacją strategii rozwoju 
firmy zakładającej wchodzenie w nowe segmenty rynku i ofe-
rowania coraz bardziej kompleksowych produktów, również 
na pierwszy montaż. W  rezultacie w  ramach wartych łącznie 
ponad 30 milionów złotych działań fabryka wzbogaci się m.in. 
o maszyny do wycinania płytek nośnych, linię do wytwarza-
nia premiksów kauczukowych oraz linię do nakładania warstwy 
Green Coat. Pierwsza z inwestycji umożliwi wytwarzanie nawet 
3 milionów płytek rocznie o powtarzalnej jakości. Ostatnia na-
tomiast zapewni możliwość wzbogacenia klocków hamulcowych 
przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych o specjalną warstwę 
skracającą długotrwały proces docierania się nowych klocków 
do tarczy. 

„W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności, jednak nie spo-
czywamy na laurach i  nieustannie dążymy do rozwoju firmy, 
zwłaszcza w  obszarze międzynarodowym. Współczesna mo-
toryzacja przechodzi aktualnie jedne z  najdynamiczniejszych 
okresów zmian w  swojej historii. Związane jest to nie tylko 
z wymaganiami marek motoryzacyjnych, by montowane w nich 
części były coraz trwalsze, lżejsze i wykonane z bardziej eko-
logicznych surowców, ale również rozwojem elektromobilności. 
W ramach przyjętej strategii inwestujemy w rozbudowę oferty, 
tak aby zapewnić naszym klientom jak najbardziej kompleksowe 
produkty charakteryzujące się wysoką jakością” - mówi Marek 
Żak, prezes firmy Lumag.

Niezależność i nowoczesne technologie

Finalizacja pakietu inwestycji sprawi, że Lumag znacząco roz-
szerzy swoją działalność operacyjną. Rozbudowa wielkopolskiej 
fabryki przyczyni się nie tylko do podniesienia jakości już wy-
twarzanych materiałów ciernych i  klocków hamulcowych, ale 
również pozwoli wejść w zupełnie nowy segment – produkcji 
wszystkich podzespołów tworzących gotowy klocek hamulco-
wy. Dodatkową korzyścią będzie również większe uniezależnie-
nie się firmy od zewnętrznych dostawców.  

„Sukces Lumag opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych opracowywanych przez własne centrum ba-
dawczo-rozwojowe oraz wykorzystywaniu najwyższej jakości 
surowców. Zlokalizowanie całości produkcji w  jednym miej-
scu ma bezpośredni wpływ na standard oferowanych przez 
firmę produktów, również na pierwszy montaż. Bezpośrednie 
sąsiedztwo fabryki oraz departamentu odpowiadającego za 
opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych umożliwia 
szybkie wdrażanie zarówno innowacyjnych konceptów, jak i ko-
lejnych referencji. Jestem przekonany, że zrealizowany przez nas 
pakiet inwestycji wzmocni naszą konkurencyjność, zwłaszcza na 
rynku międzynarodowym” – dodaje Marek Żak.

Projekt inwestycji współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych EFRR – POIR 
na lata 2014-2020.
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BPW - CLAAS - CNH - DAF TRUCKS - DAIMLER TRUCKS - DENNIS - GAZ - HENDRICKSON 
ISRI - LEYLAND TRUCKS - RENAULT TRUCKS - SCANIA - VOLVO TRUCKS - ZETOR

LIDER TECHNOLOGII NA RYNKU OE I DOSTAWCA  
DLA CIĘŻARÓWEK, NACZEP, KABIN I FOTELI:

JAKOŚĆ - POKRYCIE - LIDER OE

AMORTYZATORY  
FOTELI

AMORTYZATORY 
OSIOWE

AMORTYZATORY 
KABINOWE

M525_210x297_Ad_AM_CV_PL_01.indd   1 07/06/16   16:02

ŁATWY 
MONTAŻ

Odporny na uszkodzenia.
FAG SmartSET - gotowy do montażu zestaw naprawczy 
łożysk kół dla samochodów ciężarowych.
Wstępnie zmontowany, nasmarowany, z ustalonym luzem łożyska — zestaw FAG SmartSET dla rynku części zamiennych 
powstał z myślą o potrzebach niezależnych warsztatów. Nowy zestaw naprawczy redukuje do minimum czas przestoju 
związany z naprawą oraz maksymalnie wydłuża czas eksploatacji.  

Więcej informacji:
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

FAG_Ad_SmartSET_210x297_PL.indd   5 21.11.2016   10:37:49

SCHAEFFLER - FAGMONROE
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Twoje korzyści z DT® Spare Parts:

▪ 35 000 dostępnych produktów

▪ 30 cyfrowych i drukowanych   
 katalogów produktowych

▪ wyszukiwanie usług online

▪ 24 miesiące gwarancji

http://bene� ts.dt-spareparts.com

Połącz i poznaj swoje korzyści:

http://dcat.dt-spareparts.com

Bezpłatne katalogi produktów:

www.siegel-automotive.com

Części zamienne oferowane 
w atrakcyjnej cenie do ekono-
micznej naprawy i utrzymania 
pojazdów użytkowych

®

www.siegel-automotive.com

12
M O N T H S
WARRANTY

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.
www.dt-spareparts.com

Części zamienne do ciężarówek, przyczep, autobusów i samochodów dostawczych

Nasza marka dla
dobrej pracy!

dt® – marka DIESEL TECHNIC AG (SA), Niemcy – www.dieseltechnic.com
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horpol.pl
zeskanuj kod

i poznaj nas bliżej.../pl.horpol

TYLNE LAMPY ZESPOLONE
W NOWEJ ODSŁONIE

PRODUCENT
LAMP SAMOCHODOWYCH

LZD 2342
dynamiczny kierunkowskaz, światło pozycyjne NEON, 
światło hamowania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej

LZD 2343
statyczny kierunkowskaz, światło pozycyjne NEON, 
światło hamowania, oświetlenie tablicy rejestracyjnej,
homologacja D

LZD 2422
kierunkowskaz, światło hamowania, światło pozycyjne

LZD 2424
światło cofania, światło przeciwmgielne, światło pozycyjne

LZD 2423
kierunkowskaz, światło hamowania, światło pozycyjne

LZD 2425
światło cofania, światło przeciwmgielne, światło pozycyjne

LZD 2422

LZD 2342

LZD 2423

LZD 2424

LZD 2343

LZD 2425

NAVIA

LUCY
41

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

DIESEL TECHNIKHORPOL
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Oryginalne narzędzie szkoleniowe Elring pozwoli Ci poszerzyć Twoją wiedzę: 
online i w dogodnym dla Ciebie czasie. W specjalistycznej tematyce dotyczącej 
techniki uszczelnień Akademia Elring oferuje użyteczną wiedzę fachową oraz 
wymianę teoretycznych i praktycznych doświadczeń. Przetestuj własną wiedzę 
i rozwiąż różne zadania egzaminacyjne. Otrzymasz od nas osobisty tytuł 
Certified Expert.

Akademia Elring – przyjazne dla 
użytkownika narzędzie szkoleniowe

Więcej informacji pod adresem:
www.akademie.elring.de/pl

2120_Sricker-e-Aka_ro2.indd   1 06.03.15   15:29

Otrzymaj tytuł 
Certified Expert!

2222_Az_Akademie_PL_205x295_ro.indd   1 09.08.16   09:55

STWORZONE DLA CIĘŻARÓWEK.
PRZETESTOWANE NA CIĘŻARÓWKACH.

„W naszej ciężarówce wyścigowej korzystamy 
z wielu produktów PE” - wyjaśnia Melanie 
Derflinger T Sport Racing. „Z uwagi na wysoką 
jakość możemy zaufać produktom w 100% 
nawet przy dużym obciążeniu ciężarówki.”

PETERSELRING
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Since 1988, top italian quality spare parts

Niezawodne cz´Êci zamienne
zaprojektowane dla mechaników
i na rynek wtórny

Certyfikowana jakoÊç COSIBO
dla cz´Êci zamiennych www.cosibo.com

VOLVO

SCANIA

IVECO

DAF

MAN

MERCEDES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cosibo Annuncio A4 def.pdf   1   25/05/18   09:25

www.nrf.eu

Wkłady recyrkulatorów EGR

Wkłady recyrkulatorów NRF to:
> Redukcja wartości NOx

> Norma EURO 6

> Doskonała jakość, wydajność i trwałość

Zgodne z normą 
EURO 6

Oferta produktowa wkładów recyrkulatorów 
EGR dla ciężarówek MAN >

NRF # Grupa produktowa O.E. Zastosowanie

48101 Wkład recyrkulatora 51081000131+ MAN TGA/TGL/TGM/M2000

48102 Wkład recyrkulatora 51081007027+ MAN TGA/TGL/TGM/M2000

48103 Wkład recyrkulatora 51081007054+ MAN TGL/TGM

48104 Wkład recyrkulatora 51081007048+ MAN TGS/TGX

48105 Wkład recyrkulatora 51081007021+ MAN TGA/TGS

48106 Wkład recyrkulatora 51081007136 / 51081510131 MAN TGX

NRFCOSIBO
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Banner INSIDE: BOMAG, CATERPILLAR, KÄSSBOHRER, LIEBHERR, LINDE, MERCEDES, ...

bannerbatterien.com

Akumulator do samochodów ciężarowych. Akumulator dla kierowców samochodów ciężarowych. Oświetlenie 
kabiny, klimatyzacja, TV, ekspres do kawy oraz wiele innych udogodnień  powoduje, że akumulatory do samochodów 
ciężarowych nie mają chwili odpoczynku, nawet po ciężkim dniu spędzonym w drodze. Nowy Buffalo Bull EFB wyróż-
nia się wystarczającymi rezerwami mocy, nawet przy dużym zapo trzebowaniu na prąd. Rewolucyjna technologia EFB, 
doskonała stabilność cyklu, lepsza funkcja KOMFORT, szybkie ładowanie dzięki dodatkowi węgla i niezwykle duża 
wytrzymałość na wstrząsy, nawet w przypadku montażu w zintegrowanej tylnej części pojazdu, wyznaczają nowe 
standardy na rynku akumulatorów.
Banner BUFFALO BULL EFB – największy komfort dla każdego kierowcy samochodu ciężarowego.

MOC & KOMFORT
   BUFFALO BULL EFB

NEU!

Aby wyprzedzić potrzeby coraz bardziej dynamicznego rynku części zamiennych, 
COVIND S.p.A. przedstawia nowe części nadwoziowe swojej produkcji dedykowane do
MAN Euro 6, które poszerzają aktualną ofertę do pojazdów: 
FIAT, DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA i VOLVO.
Asortyment produktów COVIND został rozszerzony dzięki wprowadzeniu kompletnej linii
komponentów dedykowanych do najnowszej generacji pojazdów MAN.
Aby ułatwić identyfikację, nowych części wprowadzone zostały następujące prefiksy kodów:

TL2               Man model TGL Euro 6
TM2               Man model TGM Euro 6
TS2               Man model TGS Euro 6
TX2               Man model TGX Euro 6

Wszystkie części COVIND charakteryzują się zawsze najwyższą jakością „Quality”, są 
doskonale zamienne z oryginalnym produktem, oraz posiadają wszystkie cechy produktu O.E.:
. identyczny materiał użyty do produkcji
. identyczna waga
. identyczna grubość materiału
. doskonałe dopasowanie do pojazdu
. identyczna łatwość malowania
. trwałość
Od pojazdów dostawczych do samochodów ciężarowych, COVIND w pełni pokrywa 
zapotrzebowanie całej gamy EURO 6. 
Systematyczna aktywność w zakresie wprowadzania nowych wyrobów, w które COVIND
stale inwestuje, gwarantuje ciągłe rozszerzanie oferty zgodne z zapotrzebowaniem
„zmiennego” rynku.

COVIND: KAROSERYJNE CZĘŚCI 
ZAMIENNE DO POJAZDÓW MAN EURO 6

IMP_martex2018.qxp_Layout 1  10/05/18  17:26  Pagina 1
COVINDBANNER
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www.nissens.com.pl

NAJSZERSZA
OFERTANA 

RYNKU

SPECJALISTA W CHŁODZENIU
CZĘŚCI UKŁADÓW CHŁODZENIA SILNIKA I KLIMATYZACJI DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

Kompletne, niezawodne rozwiązania
Wszystkie niezbędne części w zakresie 
układów chłodzenia silnika i klimatyzacji
W firmie transportowej nie ma miejsca dla niesprawdzonych rozwiązań. Niezawodne 
i wydajne części zamienne są niezbędnym ogniwem na rynku ciężarowym.

Możesz nam zaufać – Nissens jest wiodącym producentem części samochodowych 
oraz systemów chłodzenia i klimatyzacji. Inwestycje w badania oraz rozwój nowości 
produktowych pozwalają nam ciągle rozszerzać ofertę o wysokiej jakości, niezawodne i 
trwałe części zamienne – wszystkie w 100% zgodne z OE. 

Znajdź lokalnego dystrybutora Nissens, dowiedz się więcej na temat produktów i usług na 
www.nissens.com.pl

CHŁODNICA CIECZY SILNIKA  
MOCNA, SOLIDNA KONSTRUKCJA, POD-
WÓJNIE ZAGINANE ŻALUZJE, WYSOKA 
ODPORNOŚĆ NA NAPRĘŻENIA CIEPLNE 

CHŁODNICA POWIETRZA 
RURKI Z TURBULATORAMI,  
WYDAJNE, GĘSTE ŻALUZJE,
WYSOKA TRWAŁOŚĆ CHŁODNICY

SKRAPLACZ 
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE 
ANTYKOROZYJNE, DOSKONAŁA 
WYDAJNOŚĆ I WYSOKA TRWAŁOŚĆ 

CHŁODNICA OLEJU  
ULEPSZONA KONSTRUKCJA TURBULA-
TORÓW ORAZ PRECYZYJNY PROCES LU-
TOWANIA ZAPEWNIAJĄ WYSOKĄ TRWAŁOŚĆ

PAROWNIK &
NAGRZEWNICA 
WYSOKA WYDAJNOŚĆ ORAZ DOKŁADNE
WYKONANIE ZAPEWNIAJĄ SZYBKI MONTAŻ 
I BEZPROBLEMOWĄ PRACĘ 

DMUCHAWA KABINOWA 
PŁYNNA I CICHA PRACA, ZABEZPIECZENIE 
PRZED PRZEPIĘCIAMI, NIEZAWODNE 
DZIAŁANIE, WYSOKA TRWAŁOŚĆ

SPRĘŻARKA A/C  
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE
KLUCZOWE ELEMENTY 
ZAPEWNIAJĄCE TRWAŁOŚĆ 
I PRECYZYJNE STEROWANIE

SPRZĘGŁO WENTYLATORA 
ŁOŻYSKO O WYDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI, 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OLEJ SILIKONOWY, 
PŁYNNA ZMIANA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

OSUSZACZ 
WYSOKIEJ JAKOŚCI  ZABEZ-
PIECZENIE SYSTEMU KLIMA-
TYZACJI PRZED WILGOCIĄ I 
ZANIECZYSZCZENIAMI
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Original EquipmEnt quality StartEr mOtOrS and altErnatOrS

fOr EurOpEan truck, BuS & cOach

Dane referencyjne dostępne na naszej stronie:
www.prestolite-eu.com

Dostawca wyrobów do 
pierwszego montażu dla 
ponad 40 europejskich 

producentów takich jak: 

Scania, MAN, Van Hool, Iveco, 
Alexander-Dennis, Wright Group, 
Solaris, VDL, Cummins, CAT, etc..

 3 Fabrycznie nowe rozruszniki i alternatory

           7Bez dodatkowych opłat

 7 Bez konieczności zwrotu rdzeni

THE POWER OF EXCELLENCE

“It all starts with Prestolite Electric”

Lampy ksenonowe wymieniamy rzadko, warto więc 
zainwestować w ich jakość i dobrać je pod kątem 
preferencji. Wybór jest w miarę prosty, jeśli kierowca wie, 
czego chce. 

Źródła o niebieskawym świetle, takie jak OSRAM 
Xenarc Cool Blue Intense są przeznaczone dla tych, 
którzy chcą, by ich auto wyróżniało się na drodze. 
Ich temperatura barwowa nie przekracza wartości 
dopuszczalnych normami ECE, a co nie mniej istotne – 
lampy te wytwarzają nawet do 20% więcej światła niż 
produkty, których bańka pokryta jest niebieskim filtrem. 

Zwolennicy maksymalnego bezpieczeństwa powinni 
wybrać Xenarc Night Breaker Unlimited, które emitują aż 
do 70% więcej światła niż standardowe produkty a ich 
zasięg jest nawet do 20 m dłuższy.

W przypadku, gdy zmiana źródła światła jest utrudniona 
najlepiej  zdecydować się na takie o podwyższonej  
trwałości - Xenarc Ultra Life. Na tych lampach 
ksenonowych o czterokrotnie dłuższej trwałości bez 
wymiany można przejechać nawet do 300 000 km. Nic 
więc dziwnego, że producent udziela na nie aż 10-letniej 
gwarancji. 

Kompromisem między często rozbieżnymi oczekiwa- 
niami jest linia Xenarc Original. Właśnie takie źródła 
światła są montowane fabrycznie w połowie nowych 
samochodów. Łączą dobre parametry świetlne  
z trwałością i rozsądną ceną.

Warto pamiętać, że na rynku są oryginalne produkty 
uznanych firm, ale także sporo takich, które markowe 
jedynie udają. Dlatego firma OSRAM uruchomiła 
Program Zaufania (OSRAM Trust Program).  
Dzięki niemu można łatwo i szybko potwierdzić 
oryginalność produktu sprawdzając na stronie  
www.osram.pl/trust unikatową kombinację kodu  
z etykiety na opakowaniu z danymi lampy umieszczonymi 
na jej trzonku. Odpowiedź otrzymamy automatycznie, 
a jeśli pojawią się wątpliwości, wystarczy wysłać 
dodatkowe zapytanie poprzez formularz na stronie 
www.czyoryginal.pl. Po analizie specjalistów, szybko 
otrzymamy wyniki ekspertyzy i informację czy produkt 
jest oryginalny. Tylko taki spełni oczekiwania klienta  
i będzie bezpieczny w użytkowaniu.

Trwałość lamp ksenonowych, zasięg czy barwa – preferencje klientów 
są bardzo różne. Na całe szczęście dzisiejsza oferta jest na tyle szeroka, 
że dopasowanie oświetlenia do oczekiwań kierowcy nie wydaje się 
skomplikowane.

Pomóc znaleźć ideał…

OSRAMPRESTOLITE
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Lampa JAZDY 
DZIENNEJ 

typu LED

FT-300 LED

STÜCK POLSKAFRISTOM
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ZAPLIQUI MOLY

W  dobie braku pracowników i  coraz bardziej skomplikowanych technologii napraw niezmiernie 
istotne jest posiadanie w warsztacie właściwych preparatów z gamy chemii warsztatowej.

Tak jak trudno wyobrazić sobie naprawy samochodu bez podstawowych narzędzi, tak również jest to 
niemal niemożliwe bez przynajmniej kilku podstawowych środków chemicznych. Smary, pasty czy 
zmywacze to nieodzowny towarzysz każdej profesjonalnie przeprowadzanej naprawy. Jak wykazuje 
praktyka, warto korzystać z produktów markowych, gdyż te mają znacznie wyższą skuteczność, ale 
też są bardziej wydajne. 

Chemia oszczędzająca czas i pieniądze

Skuteczne luzowanie zapieczonych elementów 

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu 2653 to niezwykle skuteczny sprej, 
pozwalający na zluzowanie demontowanych elementów. Dodatek dwusiarcz-
ku molibdenu zapewnia doskonałe własności smarne i konserwujące. Można 
również skorzystać z dobrodziejstw zimnego szoku. Preparat nr 1641 mocno 
schładza skorodowane elementy i ułatwia demontaż. 

Profesjonalny montaż hamulców  

Pasta ceramiczna 3418 to niezwykle skuteczny środek przeciwko zapiekaniu 
się wszędzie tam, gdzie panują wysokie temperatury. Miejsce współpracy za-
cisku hamulcowego i klocka, piasta felgi to miejsca, gdzie taki środek jest wręcz 
nieodzowny.

Do zadań specjalnych

Środek do usuwania uszczelek 3623 nie tylko zmiękcza pozostało-
ści uszczelek, które trzeba usunąć przed ponownym montażem 
elementów, ale na przykład pozwala na łatwe pozbycie się nagaru 
z kanałów w głowicy, tak charakterystycznego dla wielu współcze-
snych silników diesla. Jego zastosowanie wobec uszczelek czy wyżej 
wspomnianego nagaru jest dla silnika bardziej delikatne niż skro-
banie. Jednocześnie preparat jest wysoce skuteczny i najzwyczajniej 
w świecie przyspiesza czas naprawy.

Serwis wtryskiwaczy

Pro-line Płyn do demontażu wtryskiwaczy nr 3379 to specjalistyczny środek, 
który w znaczący sposób ułatwia demontaż wtryskiwaczy. Wystarczy go za-
aplikować w  gniazdo wtryskiwacza i  odczekać około 60 minut. Środek jest 
bardzo mocny i rozpuszcza wszelakie laki nagary i inne smoliste zanieczysz-
czenia dzięki czemu w przyszłości powinniśmy uniknąć urwania luzowanego 
elementu a  w  konsekwencji czasochłonnej i  drogiej naprawy.  Aby w  przy-
szłości nie mieć kłopotów ze zluzowaniem wtryskiwacza lub świecy żarowej 
warto zawczasu zabezpieczyć te elementy specjalna pasta Pro-line smar 
do montażu wtryskiwaczy nr 3381. Pasta wytrzymuje bardzo wysokie 
temperatury i uszczelnia łączone elementy. 

Elektryka

Szczególnej uwagi wymaga również układ elektryczny. W  ofercie 
Liqui Moly możemy znaleźć środek Electronic Spray nr art. 3110, 
który wypiera wilgoć, poprawia przewodzenie i  likwiduje siarczko-
wy nalot na elementach elektrycznych. Środek ten nie jest zalecany 
do czyszczenia przepływomierzy, do obsługi których niezbędny jest 
Oczyszczacz przepływomierza nr. Art. 4066.
Zasada działania tego czujnika jest bardzo prosta. Kluczowym elementem 
tego podzespołu jest drucik grzejny, który jest chłodzony zasysanym powie-
trzem. Im jest większy przepływ powietrza przez kolektor (większe obciążenie 
silnika) tym grzałka jest bardziej wychłodzona. Informacje o temperaturze ele-
mentu pomiarowego jest zamieniana na sygnał do jednostki sterującej, któ-
ra dopasowuję odpowiednia ilość paliwa. Jeżeli na grzałce pojawią się zanie-
czyszczenia silnik dostaje informację o mniejszym zapotrzebowaniu silnika na 
paliwo co w efekcie prowadzi do zubożenia mieszanki, spadku osiągów silnika 
a w konsekwencji może doprowadzić do poważnej usterki   silnika.
Właśnie dlatego czyszczenie przepływomierza powinno być wykonywane 
przy każdej wymianie filtra powietrza. Aby wyczyścić przepływomierz należy 
zdemontować go z samochodu i przemyć zmywaczem nr 4066 drucik grzejny. 
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Czy potrzebujesz filtra, który… 
• skuteczniej zabezpiecza wtryskiwacze w całym okresie  
 eksploatacji filtra?
• w odróżnieniu od tradycyjnych filtrów celulozowych jest  
 odporny na działanie wody zawartej w paliwie?
• zachowuje parametry separacji  i utrzymywania  
 zanieczyszczeń również w rzeczywistych warunkach  
 drgań i skokowych wzrostów przepływu paliwa?
•  wydłuża okresy eksploatacji, utrzymuje wysoką wydajność,  
 ogranicza przestoje i obniża koszty serwisowania?
Technologia zaawansowanego materiału filtracyjnego NanoNet 
zapewnia niezrównane parametry filtrowania, dając pewność, 
że sprzęt będzie zawsze działał niezawodnie.

Filtry paliwa Fleetguard®  
z materiałem NanoNet.

Filtry paliwa to tylko część całej gamy innowacyjnych produktów Fleetguard z technologią NanoNet. 
Więcej informacji: cumminsfiltration.com.

Początek czegoś lepszego.

#1 Inżynieria

#1 Konstrukcja

#1 Jakość

#1 Pewność

#1 Elastyczność

AL-KO RECORD, S.A.

T +34 94621 5740 

info@alko-tech.com

www.alko-tech.com/damping

“A-klasowy” dostawca danych 
dla TecDoc

Zgodność z normami ISO 9001, 
ISO 14001 and ISO TS 16949

Jakość zatwierdzona przez 
najbardziej wymagających 
producentów OEM

Najnowocześniejsze, o 
wysokiej trwałości, konstrukcje 
uszczelnienia tłoków zapewniają 
wydłużoną żywotność i niski 
odsetek gwarancji

Współpraca z segmentem OEM w 
zakresie innowacji pozwala jako 
pierwszemu wprowadzać nowe 
rozwiązania na AF

Urządzenia testujące do 
wykonywania symulacji 
rzeczywistego funkcjonowania 
nawet w warunkach 
ekstremalnych

Zautomatyzowane linie 
umożliwiające powtarzalne i 
spójne procesy dostarczające 
produkty najwyższej jakości

AL-KOFLEETGUARD
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TTaamm,,  ggddzziiee  wwyyttrrzzyymmaałłoośśćć  mmaa  zznnaacczzeenniiee  
Uszczelnienia kasetowe Corteco  

 

Uszczelnienia kaskadowe zaprojektowane przez firmę 
Freudenberg zapewniają doskonałe rozwiązanie i stanowią 
część nowej generacji "zamkniętych" rozwiązań 
zapobiegających zanieczyszczeniu w ekstremalnych 
warunkach pracy i trudnych warunkach działania.
Uszczelnienia kaskadowe zostały opracowane dla 
pojazdów pracujących w sposób ciągły w bardzo trudnych 
warunkach fizycznych na co dzień. Technika uszczelniania 
kaset jest obecnie stosowana w wielu zastosowaniach, a 
Corteco® oferuje najszerszy zakres różnych rozmiarów dla 
różnych zastosowań. 

   

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ

SERTPLASCORTECO
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We Are Cooling Power

cojali.com

Powietrzne układy hamulcowe
Układy chłodzenia
Elementy elektryczne i elektroniczne
Rozwiązania OEM
Regenerowana elektronika

Most of the parts that EMMERRE develops are protected by 
national and international PATENTS.

Większość części opracowywanych przez EMMERRE jest 
chroniona przez PATENTY krajowe i międzynarodowe.

EMMERRECOJALI
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Ciśnieniowe przewody powietrzne

Powietrzne złącza spiralne

Narzędziownia

FORTECHWISTRA

Firma WISTRA od ponad 30 lat produkuje w  Niemczech zabez-
pieczenia dla transportu. Produkty Wistry, począwszy od pasów 
transportowych, poprzez drążki rozporowe, listwy boczne, czy belki 
naburtowe są produkowane zgodnie z Normami Unijnymi. WISTRA 
zaprasza do współpracy niemiecką policję. Nowe rozwiązania są te-
stowane wspólnie z firmą DEKRA, a inżynierowie firmy, biorą aktyw-
ny udział w  spotkaniach VDI (organizacja inżynierów, mająca duży 
wpływ na ostateczna formę prawa transportowego w  Niemcach, 
wszystkie jej dyrektywy są egzekwowane w późniejszym czasie na 
drogach). WISTRA jest również członkiem stowarzyszenia KLSK, or-
ganizacja w Niemczech powołana do podnoszenia wiedzy na temat 
bezpieczeństwa na drodze i prawidłowego zabezpieczania ładunku. 
W organizacji spotykają się policjanci i eksperci do spraw zabezpie-
czania ładunku. 

JUŻ TERAZ 44 NOWYCH PRODUKTÓW DLA TIRÓW 
DOSTĘPNE W SIECI ODDZIAŁÓW FIRMY MARTEX. 
DODATKOWO NOWOŚĆ.
PRODUKTY DLA WYPOSAŻENIA BUSÓW!

W  ofercie mamy dostępne listwy typu „airline” na podłogę, ściany 
boczne, uchwyty typu „airline” i pasy transportowe z tymi uchwyta-
mi. Jest dostępny również drążek do zabezpieczania ładunku numer 
1855, który jest opatentowany przez firmę WISTRA. Nowatorskie roz-
wiązanie, drążek nie posiada w środku sprężyny, która powodowała 
w przeszłości wypychanie ścianek samochodu, zwłaszcza mniejsze-
go busa. Nowy drążek jest zapinany w listwie na ścianach samocho-
du i w taki sposób zabezpiecza ładunek.

W  maju 2016 roku firma WISTRA została zakupiona przez między-
narodową organizacją HEICO. Nazwa firmy WISTRA, tak dobrze zna-
na klientom od wielu lat, pozostała bez zmiany, tak jak i logo firmy. 
W grupie HEICO, WISTRA należy do największego w Ameryce produ-
centa zabezpieczeń dla transportu, firmy ANCRA. Dla klientów coraz 
więcej korzyści. Więcej produktów, globalny zasięg, silniejsza gru-
pa. Nowy kapitał pozwala na zwiększenie produkcji. Oddział Wistry 
w Kłajpedzie otworzył produkcję części metalowych, nowe 1600 m2, 
gdzie najnowsze maszyny CNC produkują listwy typu „airline”.

Jednym słowem, wysoka jakość za rozsądną cenę.
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Oferta Parker Racor dla rynku części zamiennych 
Od blisko pół wieku Parker Racor jest siłą napędową innowacji i zmian w filtracji dla 
ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych, ustanawiając nowe standardy, 
odkrywając lepsze rozwiązania i tworząc nowe możliwości dla swoich klientów –
producentów samochodów użytkowych. 

Innowacje i doświadczenie

Posiadając ponad 100 aktywnych patentów oraz 50-letnie 
doświadczenie w  rozwijaniu materiałów filtracyjnych Parker 
Racor jest skoncentrowany na rozwijaniu filtracji, która 
umożliwia naszym klientom sprostanie wyzwaniom jutra. 
Blisko współpracując z wieloma najbardziej prestiżowymi 
markami producentów pojazdów i sprzętu mobilnego, 
dzielimy się technologią, wiedzą inżynierską i zasobami, aby 
tworzyć dopasowane do konkretnych potrzeb wyposażenie 
oraz systemy. Obecnie korzystamy z naszej wiedzy, aby nieść 
pozytywne zmiany także na rynku części zamiennych.

Dzięki zaawansowanej technologii, zaangażowaniu w 
innowacje i zasobom globalnego biznesu, nasza 
zaawansowana filtracja jest zaprojektowana tak, aby 
zapewnić najczystsze i najskuteczniejsze rozwiązanie na 
rynku – zapewniając osiągnięcie celów w redukcji emisji 
spalin, maksymalny czas pracy i zgodność z obowiązującymi 
standardami ochrony środowiska - teraz i w przyszłości. 

Kompletne rozwiązania

Parker Racor oferuje użytkownikom kompletne rozwiązania 
przeznaczone do paliwa, powietrza, oleju i wentylacji skrzyni 
korbowej (CCV). Nasze komponenty można spotkać na drodze 
w wielu najpopularniejszych markach i modelach pojazdów 
użytkowych - począwszy od największych, aż po najmniejsze, 
w tym w wielu pojazdach nowej generacji Euro 6. 

Wszystkie filtry Racor są produkowane w najnowocześniej-
szych zakładach produkcyjnych Parkera w Europie i Ameryce 
Północnej. Specyfikacja, proces produkcyjny oraz 
zapewnienie jakości są zgodne z najwyższymi standardami 
międzynarodowymi. Każdy produkt Parker Racor dostarczany 
na rynek części zamiennych jest wykonany z tych samych 
materiałów i według tych samych specyfikacji projektowych, 
zapewniających najwyższą klasę wydajności, niezawodności 
i najniższe koszty eksploatacji oraz z tą samą doskonałością 
inżynierską, co nasze oryginalne wyposażenie. 

Dostarczamy technologię filtracyjną jutra

Razem oznacza to idealne połączenie wyjątkowych 
parametrów silników i wydajności przy najniższym 
całkowitym zainwestowanym koszcie.

O firmie Parker Hannifin

Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie technologii napędów 
i sterowania, znajdującym się wśród 250 największych przedsiębiorstw magazynu 
Fortune. Już od 100 lat firma buduje sukces swoich klientów dostarczając rozwiązania 
inżynieryjne o szerokim zakresie na różnorodne rynki przemysłowe i lotnicze. Dowiedz 
się więcej na www.parker.com @parkerhannifin. 

Dowiedz się więcej o marce Racor

Więcej na temat oferty części zamiennych Racor na stronie: 
http://solutions.parker.com/changingfiltration-PL

www.parker.com

COSPELPARKER
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STABILUSHYBSZ

STABILUS jest od dziesięcioleci dostawcą sprężyn gazowych 
dla branży pojazdów użytkowych. Jakość i funkcjonalność 
OE są dla firmy Stabilus podstawowym warunkiem 
pomyślnej współpracy z partnerami handlowymi. Dzięki 
silnemu skupieniu się na wymaganiach i potrzebach rynku 
posprzedażnego firma Stabilus jest interesującym partnerem 
dla dystrybutorów i biznesu aftersales. Jako dostawca 
premium, producent oryginalnych części firma osiągnęła 
wysoki stopień penetracji rynku i zdobyła pozycję dostawcy 
premium w ramach rynku posprzedażnego.

SPRĘŻYNY GAZOWE I TŁUMIKI HYDRAULICZNE 
Z FIRMY STABILUS

Pojęcia „sprężyna gazowa” i „Stabilus” na przestrzeni dekad często były wy-
mawiane jednym tchem w tym samym znaczeniu. Stabilus rozwija indywi-
dualne rozwiązania dla każdej aplikacji w ścisłej współpracy z producentami 
pojazdów, aby zapewnić komfortowe otwieranie i  zamykanie każdej maski 
samochodu i  tylnej klapy. Dodatkowo Stabilus oferuje amortyzatory moto-
cyklowe, tłumiki wibracji lub sprężyny gazowe foteli i regulacji oprać foteli.

A zatem nie dziwi, iż firma Stabilus jest producentem oryginalnych części dla 
praktycznie każdego auta i pojazdu użytkowego na całym świecie.

W ujęciu całościowym Stabilus na rynku części zamiennych oferuje asorty-
ment ponad 2 000 wariantów produktów do samochodów ciężarowych, 
przyczep i  autobusów i  jest to praktycznie najobszerniejsze portfolio. Pro-
dukty tej firmy spełniają najwyższe wymagania jakościowe branży pojazdów 
użytkowych i są produkowane samodzielnie przez Stabilus. Przesłaniem pro-
ducenta jest zaoferowanie tego programu rynkowi posprzedażnemu przy 
zachowaniu najlepszej jakości produktów i parametrów, jak również wysokiej 
dostępności i uczciwych cen rynkowych. 

Sprężyny gazowe zajmują pewną niszę w  ramach rynku posprzedażnego. 
Zwykle nie mamy świadomości, iż sprężyny gazowe zawdzięczają swoje wła-
ściwości ładunkowi gazu wypełniającemu cylinder. Ten gaz ucieka powoli 
wraz z upływem lat, aż klapa nie może być poprawnie utrzymywana w po-
zycji otwartej. Sprężyny gazowe podlegają naturalnemu zużyciu i muszą być 
wymieniane raz, a  nawet dwa razy, w  ciągu okresu użytkowania pojazdu. 
W związku z tym są one interesującym produktem z perspektywy rynku po-
sprzedażnego. Ta grupa produktów jest niedoceniania, i albo konkurenci na 
rynku części zamiennych staną się mocniejsi, albo warsztaty będą zmuszone 
do wykorzystywania kanałów OE.

STABILUS przedstawia się

Firma Stabilus została założona w 1934 roku i  zajmowała się produkcją wy-
miennych stabilizatorów do pojazdów użytkowych. W 1962 roku w Koblencji 
stała się pierwszym producentem na świecie wytwarzającym sprężyny gazo-
we w standardzie. Od tamtej pory rola pioniera była ciągle rozwijana. Dzisiaj 
Stabilus jest wiodącym producentem sprężyn gazowych, amortyzatorów 
i  elektromechanicznych napędów wrzecionowych w  kompletnym zakresie 
aplikacji, w wyjątkowo szerokim asortymencie produktów i z roczną produk-
cją rzędu 140 milionów części. 

Firma posiada oddziały na całym świecie i  jest zdywersyfikowana. Ze swo-
imi 17 lokalizacjami produkcji i sprzedaży oraz serwisu na całym świecie jest 
zawsze blisko swoich klientów i zajmuje się głównie produkcją na rynek i dla 
rynku. Stabilus jest firma niezależną, notowaną na Niemieckiej Giełdzie Papie-
rów Wartościowych we Frankfurcie.
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SAMPASAMPA
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hankook

www.hankooktire.com.pl

Zastosowanie spiralnego zwoju pozwala zapobiec nieregularnemu zużyciu. 
Ulepszona mieszanka bieżnika oraz wysoki indeks nośności zwiększają oszczędność 
paliwa. Zwiększona nośność i optymalny wzór bieżnika dostosowany do jazdy na 
długich dystansach.

Opona na wszystkie osie do transportu długodystansowego

ROLLINGHANKOOK
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pms geel 116 Coated 
opgebouwd 20 % magenta, 
100 % yellow

zwart

Laan van de Ram 11, 7324 BW Apeldoorn
The Netherlands
Tel: +31 55 5330510, Fax: +31 55 5342570
E-mail: info@haco-parts.com
www.haco-parts.pl

Dwie wersje
Wersja z 2 przyciskami do unoszenia i  
opuszczania windy załadowczej.
Wersja z 3 przyciskami do unoszenia, opuszczania, 
otwierania i zamykania windy załadowczej.

Bezpieczeństwo
• Zasięg sterowania ograniczony jest do 10-15 metrów.
• Po 2 minutach bezczynności urządzenie ponownie 

należy aktywować.
• Urządzenia działają z chipem o unikalnym kodzie,  

by zapobiec niechcianemu sterowaniu.
• Funkcja otwierania/zamykania obsługiwana jest  

2 przyciskami jednocześnie.

Zgodne z dyrektywami europejskimi 
Wodoszczelność klasyfikacja IP 67
Odpowiednie dla 
wszystkich marek
Stabilne i godne zaufania 
Prosty montaż

Nadajnik z 3 przyciskami  
+ odbiornik z 6 przekaźnikami
Nr artykułu 
4514434H

Nadajnik z 2 przyciskami  
+ odbiornik z 4 przekaźnikami
Nr artykułu 
4552700H

Zdalne
Sterowanie
Radiowe

WHEELTECHHACO
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otani
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Suspension Bellows

ROLL

SEM

ODDZIAŁY
MARTEX

CENTRALA MARTEX



PROMOCJE

Ceny promocyjne netto,
oferta do wyczerpania zapasów promocyjnych referencji.

PROMOCJA 
KWARTALNA

ŚRODEK DO USUWANIA OWADÓW
NUTA ANTI-INSECT

K117

5,50 PLN

KOŃCÓWKA DRĄŻKA
DAF 95XF M48*1,5 LEWA

TR-132LH

WĄŻ SILIKONOWY KARBOWANY 
CHŁODNICY FI45*420

M45*420-FBSH

PŁYN DO CHŁODNIC
1,5L

FE19400

PRZYRZĄD DO SPRAWDZANIA 
PASÓW ŁADUNKOWYCH

06999999

39,00 PLN

65,00 PLN

21,00 PLN

3,00 PLN

KLOCKI HAMULCOWE
MB ACTROS,

SCANIA 4.

MTX-29108

KARTUSZ DO KUCHENKI 
GAZOWEJ

TAE041

KUCHENKA GAZOWA
NA WKŁADY

GS003

ZAWÓR POZIOMUJĄCY 
PODUSZEK DAF

29080010160

KOŃCÓWKA DRĄŻKA
DAF 95XF M48*1,5 PRAWA

TR-132RH

OSUSZACZ KLIMATYZACJI
RVI PREMIUM 05

8FT351192-771

ŚRODEK DO KLIMATYZACJI
AIR CLIM 200ML

8002424004116

LODÓWKA SAMOCHODOWA 
40L SPRĘŻARKOWA

CR010

130,00 PLN

35,00 PLN

75,00 PLN

39,00 PLN

72,00 PLN

14,00 PLN

1050,00 PLN

LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY 
REJESTRACYJNEJ DIODOWA

TD02-68-003

4,20 PLN

18,00 PLN


