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Drodzy Pracownicy i Partnerzy!
To dzięki Wam stworzyliśmy stale rozwijającą
się, perspektywiczną firmę o solidnych i trwałych
fundamentach. Nadrzędną wartością naszej firmy
są partnerskie i biznesowe relacje, dlatego też
kwartalnik M-TECH to skompresowana wiedza na
temat działalności firmy w trzecim kwartale 2021
roku.
Znajdziecie tu wiedzę na temat oświetlenia
samochodowego, eksperckie publikacje i notatki
produktowe.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja przypadnie
Państwu do gustu.
Zapraszamy do lektury!
Zespół Marketingu M-Tech

www.m-tech.pl

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021

4

Co u nas?

PREZENTACJA
DZIAŁU
HANDLOWEGO

NOMINACJA!

Jednym z celów naszej firmy jest bezpośrednio realizowany
consulting biznesowy, możliwy dzięki zatrudnieniu
wyspecjalizowanej kadry doradców.

Miło nam poinformować, że nasze produkty zdobyły zaufanie
odbiorców i znalazły się w rankingu PRODUKT ROKU 2021
AUTOEXPERT.

To dzięki ich zaangażowaniu, profesjonalizmie i ciężkiej pracy
rozwijamy się tak dynamicznie. Przygotowaliśmy materiał
wideo, w którym mogą Państwo zobaczyć część naszego
zespołu. Mamy nadzieję, że ten nowy projekt przypadnie
Państwu do gustu, a pomimo globalnych trudności, jakie nas
spotkały, będziemy pamiętać, że tworzymy silną drużynę,
dzięki której wspólnie możemy nieustannie odnosić sukces.

Nominowane produkty w kategorii części i akcesoria
motoryzacyjne to:

Ze względu na globalne utrudnienia pandemiczne,
zapraszamy na wirtualne spotkanie z naszym zespołem.

Nominacja w kategorii „Produkt Roku 2021” AUTOEXPERT

Nowe modele dwuwłóknowych retrofitów LED z serii
Platinum pełniące funkcję świateł postojowych i dziennych
lub świateł stopu
M-TECH PRO LED SET – zestaw przeznaczony do konwersji
oryginalnego żółtego światła reflektorów na lampy LED
Oraz w kategorii wyposażenie warsztatu i oprogramowanie:
Lampa inspekcyjna ILPRO104 z najnowszej serii produktów
M-TECH PRO
Dziękujemy za zaufanie i uznanie!

Zes

kan
u

jm

nie!
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AUTOMECHANIKA
FRANKFURT 2021
RELACJA Z TARGÓW!
Nie da się ukryć, że Automechanika Frankfurt 2021 była
wydarzeniem zupełnie odbiegającym od pozostałych targów
z segmentu Automotive. Okrojona liczba wystawców
i przeniesienie znacznej części w format DIGITAL PLUS
poskutkowały mniejszą ilością osób biorących udział fizycznie
w wydarzeniu oraz w okrojeniu liczby wystawców. Ale czy my
jako wystawcy na tym straciliśmy? Absolutnie nie!
Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
pośród osób odwiedzających tegoroczną edycję targów oraz
wystawców. Klienci trafiali do nas po prostu podążając za
światłem. Już teraz zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.
A ponieważ branża targowa dopiero wraca do gry mamy
nadzieję, że wkrótce pojawi się więcej informacji.

który na pewno wielu ludziom przypadł do gustu zważając
na komfort poprzez połączenie się zdalnie z wydarzeniem,
aczkolwiek dla nas, gdzie nasze partnerstwa opieramy na
relacjach międzyludzkich zawsze możliwość porozmawiania
z naszymi klientami będzie bardziej wartościowa niż
kontaktem poprzez komunikator. Jako kreatorzy nowych
rozwiązań oświetleniowych kładziemy duży nacisk na udział
w najważniejszych wydarzeniach biznesowych branży
automotive aftermarket. Dlatego też, mamy nadzieję,
że AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2021 to początek
pozytywnych zmian umożliwiających budowanie dalszych
relacji biznesowych i wzajemnego zaufania.

Największą uwagę oraz uznanie odwiedzających przykuwały
nasze nowości produktowe wprowadzone w tym roku:
• Seria profesjonalnych lamp warsztatowych ILPRO, która
jest odpowiedzią dążenia firmy M-TECH do stworzenia
precyzyjnego i bezpiecznego oświetlenia stanowiska
pracy,
• Seria LED SETÓW PRO z innowacyjnym systemem
chłodzenia ACTIVE AIR, kompaktową obudową
ułatwiającą montaż oraz odpinanym kołnierzem
podstawy,
• Lampy z segmentu Driving lightów oraz lamp roboczych,
które przyciągały tłumy zwiedzających z powodu
parametrów świetlnych.
• Najszersza oferta retrofitów LED do instalacji 24V, która
zawiera najpopularniejsze typy żarówek do samochodów
ciężarowych.
Tegoroczna edycja targów Automechanika zdecydowanie
wyróżniała się swoim hybrydowym konceptem Live & Digital,

www.m-tech.pl
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Katalog 12V!

KATALOG 12V!
Dzięki
konsekwentnie
realizowanym
założeniom
strategicznym, realnemu wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów
oraz doboru odpowiednich Partnerów zaprojektowaliśmy
nowy katalog produktowy M-TECH 2021/2022 Light@
Automotive 12V.

Prz

eczy

taj
o

n-li

ne!

KATALOG 24V WKRÓTCE!
KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021
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NOWA STRONA WWW

Odnośnik do B2B

treści edukacyjne, wiadomości
branżowe i nowości technologiczne

aktualne wydarzenia firmowe
i pełna prezentacja firmy
najbardziej aktualne informacje
produktowe

stały dostęp do aktualnych publikacji
w czasopismach branżowych
materiały marketingowe
i instrukcje do pobrania

www.m-tech.pl
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Artykuły edukacyjne

PRAWDOPODOBNIE
NAJSZERSZA GAMA
RETROFITÓW LED
DO INSTALACJI 24V!
Retrofity LED stają się coraz
bardziej
popularne
wśród
użytkowników
samochodów.
Firma M-TECH jako jeden
z
liderów
oświetlenia
w branży automotive posiada
obecnie jedną z najszerszych
dostępnych na rynku, ofertę
zamienników
tradycyjnych
żarówek. Dostępne serie Basic,
Premium, Platinum oraz Heavy
Duty
pozwalają
zaspokoić
wymagania najbardziej wymagających użytkowników dróg
zarówno pod względem ceny, zastosowanego źródła światła,
kształtu czy też rozmiaru.
Niestety dla wielu kierowców główną grupą odbiorców,
na których skupiają się czołowi producenci to posiadacze
samochodów z instalacją 12V. Próżno szukać na rynku
szerokiej oferty retrofitów przeznaczonych dla pojazdów
24V. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, firma
M-TECH wprowadza do swojej oferty 11 nowych modeli
retrofitów LED kompatybilnych z instalacją elektryczną 24V.
Dzięki temu możemy pochwalić się jedną z najszerszych gam
produktowych tego segmentu.
Retrofity LED firmy M-TECH zostały zaprojektowane przez
dział R&D z użyciem najlepszych komponentów poczynając
od źródła światła na rezystorach i półprzewodnikach
kończąc. Dodatkowo wszystkie opisywane retrofity
LED zostały wyposażone w specjalne zabezpieczenie
antyprzepięciowe chroniące diody przed wzrostem napięcia
w instalacji samochodu, a w konsekwencji ich przepaleniem.
Jednocześnie swoją premierę mają zamienniki tradycyjnych
żarówek typu W5W, C5W, BA15s czy BAY15d. Żarówki
zostały skonstruowane w taki sposób, by nie powodować
błędu spalonej żarówki. Swoje zastosowanie znajdą przy
podświetleniu wnętrza pojazdu w podsufitce, schowkach,
wnętrzu bagażnika czy podświetleniu drzwi.

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021

Do oferty trafiły retrofity W5W w różnych wariantach.
Jeżeli szukasz płaskiej żarówki gdzie diody znajdują się po
dwóch stronach płytki PCB to wybierz model LB9801W
lub LB9806W, jeżeli szukasz
takiej świecącej tylko do
przodu
wybierz
model
LB9329W, jeżeli chcesz by
żarówka świeciła do przodu
i dookoła wybierz model
LB9804W lub LB9312W.
Równie
szeroka
jest
oferta
zamienników
żarówek
C5W.
Do
oferty
trafiły
modele
o
różnych
długościach
(36 i 41 mm) i zastosowanym źródle światła (dioda SMD
lub HP z soczewką). Jeżeli szukasz zamiennika „rurki”
36mm wybierz LB9813W lub LB9815W, jeśli szukasz
zamiennika 41mm wybierz LB9814W lub LB9816W.
Ofertę uzupełniają dwa modele będące zamiennikami
żarówek o podstawie BA15s i BAY15d.
Warto nadmienić, iż żarówka LB9854W (BA15s) został
wyposażona w 48 diod natomiast LB9812W posiada
soczewkę oraz specjalnie zaprojektowany odbłyśnik
pozwalający na maksymalne wykorzystanie użytych
markowych źródeł światła.
Ponadto, firma M-TECH nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa w temacie, a mianowicie dział R&D M-TECH
nieustannie pracuje nad kolejnymi nowościami do instalacji
24V, dlatego też zachęcamy do stałego śledzenia oferty
w kategorii retrofity LED.
*Produkty marki M-TECH znajdziesz w najlepszych polskich hurtowniach
i sklepach motoryzacyjnych.

Bartłomiej Szternal
Product Manager firmy M-TECH

www.m-tech.pl
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LAMPA
WARSZTATOWA
ILPRO120
Niesłabnące zainteresowanie wprowadzoną na początku
roku serią lamp inspekcyjnych zwanych również
warsztatowymi ILPRO sprawiło, że firma M-TECH
postanowiła iść za ciosem. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów wprowadza do oferty zupełnie nowy
model - ILPRO120 - rozszerzając gamę produktów z serii
ILPRO.
Model ILPRO120 to lampa o szerokim zastosowaniu. Jej
główne przeznaczenie to mocowanie pod maską samochodu
doskonale oświetlając komorę silnika co bardzo ułatwia
i usprawnia pracę. Ze względu na fakt, że ta część karoserii
występuje w różnych szerokości w zależności od modelu
samochodu, jedną z najważniejszych cech jaka powinna
posiadać tego typu lampa to regulowana rozpiętość ramion.
Lampę ILPRO120 może pochwalić się regulacją w zakresie
113 do 164 cm (możliwość rozsuwania z dwóch stron
jednocześnie). Uchwyty ramion są pokryte specjalnym
materiałem zapewniają 100% ochronę lakieru przed
zarysowaniem lub uszkodzeniem. Dodatkowym atutem jest
możliwość regulacji kąta padania światła dzięki możliwości
regulacji całego elementu świecącego w zakresie 120 stopni.
Za strumień świetlny odpowiada 120 markowych diod
SMD o temperaturze barwowej 5700K, która pozwala
na wielogodzinną pracę bez efektu zmęczenia. Dzięki
zastosowaniu tak wielu diod uzyskaliśmy strumień
świetlny na poziomie max. 1800 lm zostawiając w tyle
całą konkurencję. Model ILPRO120 posiada aż trzy tryby
świecenia (100%, 50%, 30%) co pozwala na dostosowanie
ilości potrzebnego światła do każdych warunków.
Jedną z najważniejszych rzeczy na jaką należy zwrócić
uwagę
przy
wyborze
lamp
warsztatowych
jest
akumulator. ILPRO120 może pochwalić się ogniwem
o pojemności 5000 mAh, której próżno szukać w modelach
konkurencji. Dzięki zastosowaniu 3 trybów świecenia oraz
użyciu bardzo pojemnego akumulatora możemy cieszyć
się ciągłą praca nawet przez 10h. Kolejnym rozwiązaniem
zastosowanym w tym modelu jest wbudowany wskaźnik
naładowania akumulatora. Pozwala on w prosty sposób
na kontrolowanie stanu akumulatora co wpływa
bezpośrednio na komfort pracy.
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PRO SERIES
INSPECTION LAMPS

ILPRO120

PROFESJONALNA
LAMPA
do oświetlania
komory silnika

1800lm
LED battery
level indicator

120

UP TO
5700K

SMD LED

2 IN 1

DUAL POWER
SYSTEM

UP TO
163cm

W modelu ILPRO120 został zastosowany innowacyjny
system „Dual 2 in 1”. Pozwala on na ciągłą pracę nawet po
rozładowaniu akumulatora. Wystarczy podłączyć kabel
ładowarki, wpiąć do prądu i już można cieszyć się dalszą pracą.
Dodatkowo system „Dual 2 in 1” pozwala podczas pracy przy
zasilaniu z sieci, na jednoczesne ładowanie akumulatora.
Bartłomiej Szternal
Product Manager firmy M-TECH
www.m-tech.pl
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BLACK SERIES
I PERFORMANCE
POSTAW NA MOC I NIEZAWODNOŚĆ!
Trwa rewolucja w segmencie oświetlenia roboczego LED.
Firma M-TECH kolejny raz wyznaczyła standardy na rynku
oświetlenia samochodowego i posiada w swojej ofercie
serię lamp roboczych LED, którą nazwano Performance.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to gama produktów
o ponadprzeciętnych osiągach zapewniających przede
wszystkim komfort podczas nocnych prac lub off roadowych
podróży, dzięki czemu cieszy się ona dużą popularnością wśród
użytkowników zarówno profesjonalnych, jak i amatorów.
Wielostrukturowy, zaawansowany odbłyśnik, o kwadratowym
kształcie
współpracuje
z
diodami
LED
renomowanych
producentów,
między innymi pochodzącymi
od firmy Osram. Diody te
charakteryzują się wysoką
wydajnością, dzięki czemu
nie
generują
wysokiej
temperatury pracy. Dzięki
temu nie tylko uzyskujemy
wysoką wartość lumenów
emitowanych przez cały czas
pracy lampy, ale również
wpływa
to
korzystnie
na
kondycję
układu
elektronicznego i wydłuża
jego żywotność. Innowacyjny
odbłyśnik,
dzięki
swojej
rozbudowanej
strukturze

refleksów i kwadratowym przekroju skutecznie wspomaga
równomierne odbicie promieni na całym oświetlanym obszarze.
W przeciwieństwie do odbłyśników o okrągłym przekroju
i skromnej strukturze refleksów, lampy serii Performance
nie mają efektu, że im bliżej środka oświetlanego pola
tym jaśniej, co jest charakterystyczne dla tradycyjnych
produktów. Układ wydajnych diod LED wraz z nowo
opracowanym
wielostrukturowym
odbłyśnikiem
jest
skuteczny pod każdym względem i na pewno znajdzie
zastosowanie w kolejnych produktach marki M-TECH.
Oferta w niedługim czasie zostanie rozszerzona o kolejne
pozycje, w tym jakże popularne, listwy oświetleniowe LED,
które jak wiele produktów marki M-Tech zostaną
wyposażone w diody marki Osram.

Trzeba zaznaczyć, że tego typu rozwiązania nie posiadają
homologacji drogowej i korzystanie z roboczych lub typowo off
roadowych lamp LED na szosie, może skończyć się mandatem.
Co prawda można spotkać ogłoszenia, na których oferowane

WLC43
KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021
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są takie lampy z rzekomą homologacją, jednakże jest to tylko
gra słów ze strony sprzedawcy, bo lampa co prawda certyfikat
posiada, ale jedynie według dyrektywy R10, czyli jako
potwierdzenie, że nie emituje pola elektromagnetycznego,
które miałoby wpłynąć na pracę pozostałych urządzeń
w pojeździe.
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lightbarów w tej serii oferują nawet do 7200 lumenów,
gdyż efekt ciemnego szkła został uzyskany poprzez zabieg
optyczny wewnątrz lampy i nie wpływa negatywnie na
parametry świecenia. Dzięki temu można się cieszyć
zarówno jasnym, mocnym światłem w nocy na podmiejskich
drogach jaki rasowym wyglądem podczas jazdy w dzień.
Black Series to również lampy robocze, które dzięki
czarnemu wykończeniu odbłyśnika dobrze się komponują
z elementami pojazdów, takimi jak zderzaki, albo bagażniki
dachowe. Gama lamp Black Series jest stale aktualizowana
i rozszerzana o kolejne, atrakcyjne wizualnie modele, o czym
na pewno będziemy informować.
Dawid Bystroń
Product Manager firmy M-TECH

WLBC157

Jeżeli zatem przygotowujemy swoje auto na wyprawę
warto doposażyć się w dalekosiężne lampy LED, które dzięki
temu, że posiadają homologację drogową według dyrektywy
R112, mogą być legalnie używane na drogach publicznych.
Lampy te charakteryzują się tym, że emitują mocne światło
o bardzo skupionej wiązce, które na szosie, gdy nie będziemy
nikogo oślepiać, umożliwi nam skuteczny zasięg widzenia
nawet do 400 metrów. W ofercie M-Tech są dostępne
tego typu lampy w różnych kształtach, zarówno okrągłe,
niczym tradycyjne halogeny, jak również prostokątne, czy
też w kształcie listew LED.

WLBC758

Co więcej, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów
w kwestii doposażenia oraz tuningowania i personalizacji
pojazdów, M-TECH ma w ofercie lampy Black Series. Czarne
dodatki dodają animuszu i bojowego charakteru nie tylko
terenówkom, czy ciężarówkom, ale można uznać że wszystkim
pojazdom. Przydymiane lampy od dawna przyprawiają
miłośników motoryzacji o szybsze bicie serca. Black Series
od M-TECH oferuje modele lamp LED, dla użytkowników,
dla których wygląd liczy się tak samo jak wydajność. Lampy
drogowe w formie tradycyjnych okrągłych halogenów oraz

www.m-tech.pl

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021

12

Media społecznościowe

3...2...1
LINKEDIN!

Nasz profil na LinkedIn - M-TECH Poland!
Tworzymy to miejsce, aby było dla Was kopalnią wiedzy z dziedziny szeroko rozumianego oświetlenia
samochodowego.
Śledźcie nasze eksperckie publikacje i komentarze, połączone z ciekawostkami, które przybliżą Wam
tematykę z tym związaną i rozjaśnią różnorodny świat żarówek.
A przy okazji pokażemy Wam trochę informacji o nas samych.
Znajdziecie tam też dane o firmie i produktach, których nie przedstawiliśmy jak dotąd nigdzie indziej!
Obserwuj nas i bądź na bieżąco!

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021

j mnie!
Zeskanu
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NASZ
FACEBOOK

Zeskanu

j mnie!

www.m-tech.pl

Czemu warto nas obserwować?
Nasz profil na Facebooku to nowinki produktowe, ciekawostki wrzucane na bieżąco i interesujące
konkursy!
Polub nas już dziś i bądź na bieżąco!

KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Lipiec - Wrzesień 2021
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Nowości produktowe

NOWOŚCI I PRODUKTY

ponownie dostępne w stałej ofercie
LAMPY INSPEKCYJNE

ILPRO120
EAN: 5901508544247

ŻARÓWKI LED

LB9312W

LB9329W

LB9354W

LB9801W

EAN: 5901508549501

EAN: 5901508549495

EAN: 5901508549518

EAN: 5901508549426

LB9804W

LB9806W

LB9812W

LB9813W

EAN: 5901508549433

EAN: 5901508549440

EAN: 5901508549525

EAN: 5901508549457

LB9814W

LB9815W

LB9816W

EAN: 5901508549464

EAN: 5901508549471

EAN: 5901508549488
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M-TECH POLAND Sp. z o.o.
ul. Redena 10

tel. +48 32 284 10 10

41-807 Zabrze

tel. +48 32 428 42 80

www.m-tech.pl

POLAND

tel. +48 32 428 42 99

info@m-tech.pl

Artykuły w tym wydaniu są własnością firmy M-Tech Poland Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część pisma, dotyczy to: tekstów,
ilustracji, zdjęć, znaków graficznych, nie może być kopiowana i reprodukowana w jakiejkolwiek formie.

