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Drodzy Pracownicy i Partnerzy!

W Wasze ręce oddajemy skompresowaną wiedzę 

na temat działalności M-TECH w ostatnim kwartale 

2021 roku.

Znajdziecie tu wiedzę na temat oświetlenia 

samochodowego, artykuły eksperckie, nowinki 

produktowe, sukcesy firmy i podsumowanie roku! 

Mamy nadzieję, że nasza publikacja przypadnie 

Wam do gustu i przybliży do serca firmy. 

Zapraszamy do lektury!

Zespół Marketingu M-TECH

Słowem wstępu
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Drodzy Partnerzy,

Rok 2021 zdecydowanie minął pod znakiem zamieszania 

jakie w globalnej gospodarce wywołały dwie fale Covid-19 

z 2020 oraz kolejne dwie – obecne w społeczeństwie w 

2021. Duże podwyżki kosztów produkcji, frachtu morskiego, 

ogromne - spedycji lotniczej, opóźnienia w produkcji, 

opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw czy zmienność 

kursów walut to jedynie parę problemów z jakimi przyszło 

nam wszystkim, w branży automotive, się zmierzyć.

Mimo tych wszystkich poważnych niedogodności chciałbym 

zaprezentować co firmie M-TECH się udało: 

Przede wszystkim targi AUTOMECHANIKA FRANKFURT. 

Było to dla prowadzonej przeze mnie firmy najważniejsze 

wydarzenie 2021 roku, które bez wątpienia możemy zaliczyć 

do udanych. Pomimo okrojonej formy wydarzenia, udało się 

obudzić ogromne pokłady pozytywnej energii i motywacji 

wewnątrz firmy. Wszystkie 7 działów firmy - dały z siebie 

wszystko, zarówno przy przygotowaniach, jak i na miejscu 

wydarzenia. Dzięki tej wspólnej, ogromnej pracy, działowi 

sprzedaży udało się uzyskać wiele obiecujących kontaktów 

biznesowych, a co obecnie już widać, podnieść wyniki 

sprzedażowe! W M-TECH wierzymy, że AUTOMECHANIKA 

FRANKFURT 2021 to początek zmian umożliwiających 

budowanie relacji i wzajemnego zaufania, na nowych zasadach 

w  post-covidowym świecie.

Po drugie, M-TECH zawsze starał się być dostawcą szerokiej 

gamy produktów z wysokimi stanami magazynowymi. 

Mieliśmy wiele ambitnych planów związanych z poszerzaniem 

gamy produktowej oraz wypuszczeniem na rynek produktów 

własnych projektów w oparciu o najnowsze technologie 

oświetleniowe i wiele z nich udało się zrealizować.

Mimo braku możliwości wylotu do Chin, dział zakupów oraz 

R&D stanęły na wysokości zadania. Dział zakupu sprawił, iż 

M-TECH był jedną z najlepiej zaopatrzonych firm w branży. 

Dzięki wytężonej pracy R&D udało się wprowadzić do oferty 

nowe, dopracowane w każdym calu retrofity LED oraz lampy 

warsztatowe z serii PRO. Obecnie wyniki prac z ostatnich 

miesięcy są wdrażane w proces produkcji, a najnowsze 

projekty są w fazie testów. 

Dział marketingu to kolejny dział, który pomimo 

przeciwności losu prężnie stawił czoła 2021. Zespół wdrożył 

– po miesiącach ciężkiej pracy - nową stronę internetową, 

dopracował panel kontrahenta B2B oraz zunifikował sposób 

komunikacji audio-wizualnej firmy. Dzięki tej wykonanej 

pracy, właśnie w 2021 – M-TECH to marka, która już na 

pierwszy rzut oka wzbudza słuszne zaufanie. Nieustannie 

tworzymy treści edukacyjne, artykuły eksperckie, notki 

prasowe. Nasze treści mogą Państwo znaleźć już w pięciu 

najważniejszych portalach o tematyce automotive w Polsce. 

Ponadto, nasze produkty zdobyły zaufanie użytkowników 

i zostaliśmy nominowani do rankingu PRODUKT ROKU 2021 

organizowanego przez AUTOEXPERT. 

Kropką nad przysłowiowym „i” jest poziom serwisu 

oferowany przez nasz dział logistyki i magazynu. Sprzedaż, 

marketing, zakupy oraz R&D, mogą wynaleźć najlepszy 

produkt na świecie, wyprodukować, zaimportować, 

wypromować po czym sprzedać w milionach sztuk – ale nic to 

bez sprawnej gospodarki magazynowej i logistyki. 

Wszystkie działy matematycznie spięte zostały przez dział 

analiz i kontrolingu oraz administracje. Dzięki pierwszemu, 

macie Państwo dostęp -  poprzez dział handlowy – do 

wszelkich analiz jakie tylko da się skonstruować w pliku 

excel. Dodatkowo, osobny dział analiz to ogromne wręcz 

matematyczne wsparcie dla zakupów. Drugi będzie pomocny 

w każdej sytuacji związanej z rozliczeniami. 

Kierowana przeze mnie firma jako jedyna w branży 

Automotive Lighting segmentu Econo posiada swoje 

własne biuro logistyczne w Chinach, co jest kluczowe przy 

organizacji transportu morskiego, kolejowego czy lotniczego. 

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Co u nas?
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Wszystkie towary bezpiecznie trafiają do naszych Partnerów, 

zarówno z magazynu centralnego w Polsce, jak i bezpośrednio 

z Chin. Dzięki oddelegowaniu Polaków do Szanghaju, jesteśmy 

w stanie zawsze reagować na problemy i to nie tylko 

logistyczne. Zwłaszcza teraz, w tych trudnych czasach, 

gdzie sytuacja w transporcie i w procesie produkcji 

jest bardzo dynamiczna, takie biuro jest nieocenionym 

wsparciem. Nowoczesny, oddany początkiem 2020 

do użytku obiekt w Zabrzu  to element dopełnienie 

układanki. Dzięki zespołowi profesjonalistów oraz 

magazynowi o pojemności ponad 5500 miejsc paletowych, 

M-TECH zajmuje prawdopodobnie pierwsze miejsce pod 

względem stanów magazynowych, w swoim segmencie, 

w branży.

Drodzy Państwo,

Dziękuje za wsparcie i trwanie przy nas jako Partner 

biznesowy!

Dziękuję w imieniu swoim, całego Zarządu i moich 

pracowników za możliwość rozwoju i nowe wyzwania oraz 

dziękuję za zaufanie i wsparcie.

Chcemy podkreślić, że relacje jakie łączą M-TECH 

z dotychczasowymi i przyszłymi partnerami często 

wykraczają poza zwykłą formułę biznesową. Dlatego również 

my, w tej wiadomości, chcielibyśmy wyjść poza zwyczajową 

biznesową etykietę i dać do zrozumienia, że zarząd M-TECH 

zrobi wszystko co tylko w zasięgu, by ten 2022 był dla Państwa 

lepszy. M-TECH z każdego poprzedniego kryzysu wychodził 

wzmocniony, nie dzięki szczęściu, a dzięki ideom, celom 

i żelaznej konsekwencji w ich wdrażaniu. Nie inaczej będzie 

w tym nadchodzącym roku. Czeka zarówno nas, naszych 

producentów, ale i Państwa wiele trudnych decyzji oraz dużo 

ciężkiej pracy. Co jednak czeka na Państwa z całą pewnością 

z naszej strony to potencjalne możliwości, jakie już powoli 

pojawiają się na rynku w segmencie oświetlenia.

W nadchodzącym 2022 roku życzę Państwu zarówno 

w imieniu swoim, Zarządu firmy, jak i wszystkich pracowników 

M-TECH, po pierwsze zdrowia, po drugie zdrowia, 

a po trzecie i czwarte - optymizmu i pomyślności!

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Barczyk

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

M-TECH Poland sp z o.o.

SUKCESY W 2021

Nowa strona www

Automechanika Frankfurt 

Nominacja Produkt Roku 2021

Co u nas?
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Manewr cofania to 

codzienność dla każdego 

kierowcy. Może on jednak 

przysporzyć bardzo dużo 

kłopotu i stresu nawet 

tym doświadczonym 

użytkownikom/kierowcom. 

Gdy weźmiemy pod uwagę 

nocną porę, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 

wąskie i ciasne miejsce, wtedy sprawa robi się jeszcze bardziej 

niekomfortowa i skomplikowana. Firma M-TECH kolejny 

raz wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku oświetlenia 

samochodowego i wprowadza do swojej oferty 3 zupełnie 

nowe modele lamp roboczych kompatybilnych z instalacjami 

12/24V. Nową serię spośród wszystkich dostępnych na rynku 

lamp roboczych wyróżnia bardzo ważna cecha, a mianowicie 

homologacja ECE R23. Wprowadzona w życie dyrektywa UE 

R23 zawiera wytyczne dotyczące możliwości zalegalizowania 

lamp roboczych jako oświetlenia wstecznego, które może 

być bez przeszkód, w pełni legalnie, stosowane na drogach 

publicznych całej Unii Europejskiej. Określa ona dokładne 

parametry jakie powinny spełniać tego typu lampy by nie 

stwarzać zagrożenia dla pozostałych użytkowników drogi.

Obecnie wielu kierowców używa klasycznych i typowych 

lamp roboczych LED jako sposób oświetlenia terenu 

podczas wykonywania manewru cofania, nie zdając sobie 

sprawy jakie powodują zagrożenie na drodze. Przeznaczeniem 

lamp, które nie spełniają norm ECE R23 jest oświetlenie placu 

roboczego przez co zostały skonstruowane w taki sposób,  

aby jak najbardziej rozpraszać światło, w przeciwieństwie 

do tych, które takową homologację posiadają. Specjalna 

konstrukcja odbłyśnika w lampach z homologacją pozwala 

skierować strumień  w taki sposób, by jak najskuteczniej 

oświetlić teren z tyłu pojazdu. 

Nowa seria lamp WLR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

rynku. Proponowane modele WLR102, WLR228 i WLR243 

spełniają wszystkie powyższe wymagania. Najwyższej jakości 

komponenty, refleksyjne soczewki czy markowe diody które 

zostały użyte w procesie produkcji oraz certyfikaty IP68  

i IP69K są gwarancją najwyższej jakości i bezawaryjności. 

NOWE LAMPY M-TECH 
Z HOMOLOGACJĄ COFANIA ECE R23

W ofercie firmy M-TECH szczególną uwagę należy zwrócić 

na modele WLR228 i WLR243.

WLR228 to lampa typu „slim”. Została ona wyposażona 

w 6 niezwykle wydajnych diod o mocy 5W każda, które 

zapewniają strumień świetlny do 2300 lumenów, dzięki 

czemu nawet przy słabym oświetleniu i ograniczonej 

widoczności związanej z warunkami atmosferycznymi 

gwarantują najlepszą widoczność. Dodatkowo lampę 

wyróżnia innowacyjny rodzaj odbłyśnika niespotykany 

w tej kategorii produktowej oraz sposób zamontowania 

diod (płytka PCB, do której przytwierdzone są diody została 

umieszczona w górnej części lampy). Wszystkie powyższe 

cechy gwarantują najwyższą jakość, wydajność oraz 

niezawodność.

WLR243 to lampa o klasycznym kwadratowym kształcie. 

Strumień świetlny na poziomie 3200 lumenów zapewnia 

16 diod o mocy 1,5W każda, co zapewnia widoczność 

nawet w najtrudniejszych warunkach. Zastosowane 

w procesie produkcji „mleczne szkło” dodatkowo wyróżnia 

ten model na tle konkurencji. Model ten jest kolejnym 

z serii „Performance”, która cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem na rynku. Podobnie jak w pozostałych 

modelach, które nie posiadają homologacji ECE R23, 

zastosowano innowacyjny odbłyśnik z zaawansowanymi 

perforacjami typu „piramidka”. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

powierzchnia oświetlona jest w taki sam sposób na całej 

powierzchni. 

Wkrótce wszystkie modele lamp z serii WLR (Work 

Lamp Reverse) będą dostępne w najlepszych sieciach 

i hurtowniach motoryzacyjnych w Polsce.

*Należy pamiętać, że maksymalna liczba świateł cofania w pojeździe nie może 
przekroczyć dwóch, wliczając te pierwotnie zamontowane. Jedynie pojazdy 

ciężarowe mogą stosować dodatkowego światła cofania z każdego boku.

Bartłomiej Szternal

Product Manager firmy M-TECH

Artykuły edukacyjne
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Przenośne lampy warsztatowe, zwane również 

inspekcyjnymi, są jednym z najprężniej rozwijających się 

segmentów akcesoryjnego oświetlenia samochodowego. 

Dzieje się tak, ponieważ precyzyjne oświetlenie stanowiska 

pracy to podstawa sprawnego i bezpiecznego działania. 

Dotyczy to zarówno mechaników, jak i amatorów 

majsterkowania w garażu i warsztacie, ale nie tylko. W takiej 

sytuacji niezawodna i niezastąpiona jest wydajna lampa 

warsztatowa, której można użyć punktowo lub całościowo 

do oświetlenia podzespołów wymagających naprawy, dzięki 

czemu łatwiej zdiagnozować przyczynę awarii.

Najważniejsze cechy przy wyborze przenośnych lamp 

inspekcyjnych to efektywność świetlna, trwałość oraz 

pojemność akumulatora. Od dawna wiedzą o tym najlepsi 

producenci branży automotive, w ofercie których lampy 

warsztatowe zajmują coraz ważniejsze miejsce.

Najistotniejszą ze wszystkich cechą, na którą trzeba 

zwrócić uwagę przy wyborze lamp warsztatowych są użyte 

źródła światła, które mają bezpośredni wpływ na strumień 

świetlny. W ostatnim czasie ta kategoria produktowa została 

zdominowana przez diody elektroluminescencyjne zwane 

potocznie „LEDami”. Można wyróżnić trzy podstawowe źródła 

LED wykorzystywane w produkcji lamp warsztatowych: flux, 

COB oraz SMD. Czołowi producenci coraz częściej zwracają 

się ku technologii SMD, która pozwala na uzyskanie najlepszej 

wydajności z 1W dzięki czemu możemy uzyskać znacznie 

mocniejsz mocniejsze “światło”. Aktualnie na rynku najczęściej 

występującą wartością strumienia świetlnego w przenośnych 

lampach warsztatowych jest przedział 200lm – 500lm. 

Ostatnio jednak na rynku pojawiły się ręczne, kompaktowe 

lampy warsztatowe, w których ta wartość dochodzi nawet do 

1100 lumenów.

Bardzo ważnym elementem przy wyborze lamp 

warsztatowych są materiały jakie zostały użyte w procesie 

produkcji, a które mają bezpośredni wpływ na trwałość 

samego produktu. Do tej pory na rynku zdecydowana 

większość lamp produkowana była w oparciu o materiały typu 

ABS czy plastik, które nie należą do najbardziej wytrzymałych. 

Ostatnio można jednak zauważyć, iż producenci zaczęli 

zwracać się w kierunku materiałów z wyższej półki jak np. 

PROFESJONALNA LAMPA INSPEKCYJNA 
W TWOIM WARSZTACIE

metal czy polikarbon. Zastosowanie tego typu komponentów 

w znaczący sposób wpływa na jakość oraz wytrzymałość,  

a co za tym idzie pozwala cieszyć się dłuższym  

użytkowaniem w trudnych warunkach, które jak wiadomo 

są codziennością przenośnych lamp warsztatowych.  

Z tego względu bardzo istotnym elementem przy wyborze 

powinna być również klasa wodoodporności oraz odporności 

mechanicznej na poziomie minimum IP54 oraz IK08.

Kolejnym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę to 

pojemność akumulatora. Na rynku najczęściej spotykane 

są lampy o pojemności ogniwa w przedziale 2200mAh 

– 2600mAh. Rozumieją to również czołowi producenci 

tego segmentu oświetlenia, stąd coraz częściej na półkach 

sklepowych można znaleźć modele, w których ta wartość 

wynosi nawet 5000 mAh. Należy pamiętać, że pojemność 

akumulatora wpływa bezpośrednio na wygodę oraz czas 

pracy danej lampy.

Ważna jest jeszcze jedna kwestia, a mianowicie elementy 

dodatkowe. Praktyczny hak oraz mocne magnesy pozwalają 

na umieszczenie lampy niemalże w każdym możliwym 

miejscu znacznie ułatwiając pracę i wpływając bezpośredni 

na jej jakość. Istotne jest również, aby lampa warsztatowa 

gwarantowała możliwość regulowania kąta świecenia  

w dowolnym zakresie.

Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom i coraz wyższym 

wymaganiom oraz oczekiwaniom jakie stawiają użytkownicy 

tego typu oświetlenia, firma M-TECH zaproponowała nową 

jakość w segmencie lamp inspekcyjnych, a mianowicie serię 

ILPRO. Niesłabnące zainteresowanie wprowadzonymi 

na początku roku 2021 modelami ILPRO103, ILPRO104, 

ILPRO105, ILPRO109 i ILPRO307 sprawiło, że firma M-TECH 

postanowiła iść za ciosem i  wprowadziła do oferty zupełnie 

nowy model - ILPRO120 - rozszerzając gamę produktów  

z serii ILPRO.

Artykuły edukacyjne
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Model ILPRO120 to lampa 

o szerokim zastosowaniu. 

Jej główne przeznaczenie 

to mocowanie pod maską 

samochodu, które pozwala na 

doskonałe oświetlenie komory 

silnika, co bardzo ułatwia  

i usprawnia pracę lub oświetlenie 

wnętrza samochodu poprzez 

zaczepienie lampy o dach. 

Regulacja rozpiętości uchwytów w zakresie 117 do 163 cm  

oraz specjalny materiał, który pokrywa dane elementy 

zapewniają 100% ochrony lakieru przed zarysowaniem lub 

uszkodzeniem. Dodatkowo cały element świecący posiada 

możliwość regulacji kąta padania światła w zakresie 120 

stopni, co jest jej niewątpliwym atutem. Za światło odpowiada 

120 markowych diod SMD, dzięki czemu uzyskaliśmy 

strumień świetlny na poziomie max. 1800 lm. Model 

ILPRO120 posiada aż trzy tryby świecenia (100%, 50%, 30%), 

co pozwala na dostosowanie ilości potrzebnego światła do 

każdych warunków. ILPRO120 może pochwalić się ogniwem 

o pojemności 5000 mAh, co w połączeniu z 3 trybami pozwala 

cieszyć się ciągłą praca nawet do 10h. Dodatkowo model 

został wyposażony we wbudowany wskaźnik naładowania 

akumulatora (indykator), co w prosty sposób umożliwia 

kontrolę jego stanu i wpływa bezpośrednio na komfort 

pracy. W modelu ILPRO120 został zastosowany innowacyjny 

system „Dual 2 in 1”. Pozwala on na ciągłą pracę nawet po 

rozładowaniu akumulatora, ponieważ po podłączeniu do sieci 

jednocześnie ładowana jest bateria.

Wprowadzone do oferty na początku 2021 roku modele: 

ILPRO103, ILPRO104, ILPRO105, ILPRO109 oraz 

ILPRO307 od razu stały się bestsellerami w ofercie firmy 

M-TECH. Zastosowane rozwiązania takie jak źródła światła 

 w połączeniu z najwyższej jakości materiałami używanymi  

w procesie produkcji pozwalają wytrzymać nawet 

najtrudniejsze warunki pracy, które są codziennością 

większości użytkowników produktów warsztatowych. 

Zastosowanie inteligentnego systemu wyłączania lamp - po 

upływie 3 sekund od włączenia lampy i przełączenia jej w 

dogodny dla siebie tryb pracy,  jedno kliknięcie powoduje 

jej wyłączenie - jest ich dodatkowym atutem. Oznacza to, 

że nie musimy klikać kilka razy, aby wyłączyć lampę, co 

może być drażniące przy systematycznym użytkowaniu. 

Lampy posiadają system ochrony przed przeładowaniem  

i rozładowaniem (overcharging protection system).

Produkty posiadają certyfikat IP54, co czyni je 

wodoodpornymi, a jednocześnie obudowa pozostaje 

odporna na zanieczyszczenia. Dodatkowo, klasa odporności 

mechanicznej IK08 zabezpiecza je przed zewnętrznymi 

uderzeniami mechanicznymi (lampa może wytrzymać 

upadek obiektu o wadze 1700 g z wysokości 29,5 cm)– tym 

samym wpływając na trwałość urządzenia i bezpieczeństwo 

użytkowania.

JAKIE CECHY WYRÓŻNIAJĄ 
KAŻDY MODEL?

ILPRO103 to najmocniejsza, poręczna, kieszonkowa lampa 

o nieporównywalnym stosunku lumenów do jej gabarytów.  

Dzięki zastosowaniu markowych diod czołowych producentów 

uzyskujemy strumień świetlny nawet do 600 lumenów, a użyte 

w procesie produkcji materiały m.in. polikarbon i metal, są 

gwarancją najwyższej jakości i  niezawodności. Dodatkowym 

elementem jest wsuwka za pasek oraz wbudowany magnes 

ułatwiające jej użytkowanie. Produkt został wyposażony  

w funkcję ładowania typu Jack.

ILPRO104 to składana lampa niewielkich rozmiarów. Wąska, 

ruchoma część świecąca z możliwością manewru o 270 stopni 

oraz światło osiągające nawet do 500 lumenów pozwala 

na dowolne ustawienie mocnego strumienia świetlnego  

w trudno dostępnych miejscach. Lampa warsztatowa 

ILPRO104 została również wyposażona w LEDowy wskaźnik 

stanu akumulatora (indicator). Dodatkowo, ulepszony 

akumulator pozwala na pracę nawet do 20 godzin ciągłego 

użytkowania, a metalowy hak oraz wbudowany magnes 

znacznie zwiększają użyteczność lampy. Produkt został 

wyposażony w funkcję ładowania typu micro USB.

ILPRO105 wyróżnia się elastyczną główką (część świecąca 

zamocowana jest na giętkim elemencie łączącym ją  

z resztą lampy) oraz możliwością manewrowania całą lampą 

o 360 stopni wokół własnej osi. Zastosowanie tych dwóch 

rozwiązań pozwala na dowolne ustawienie strumienia 

światła, zapewniając komfort pracy nawet w najbardziej 

Artykuły edukacyjne
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niedostępnych miejscach. Dodatkowo lampa została 

wyposażona w regulator jasności emitowanego światła  

w zakresie 10%-100% (tzw. ściemniacz), dzięki czemu można 

zmniejszyć jego intensywność w miejscach gdzie nie jest ono 

potrzebne i wydłużyć tym samym czas pracy nawet do 20h. 

Ponadto, została ona wyposażona w LEDowy wskaźnik stanu 

akumulatora, który pozwala na bieżąco kontrolować stopień 

naładowania baterii (indykator). Produkt został wyposażony 

w funkcję ładowania typu micro USB.

ILPRO109 to obecnie najmocniejsza ręczna lampa 

warsztatowa na rynku. Dzięki zastosowaniu najlepszych, 

markowych źródeł światła uzyskujemy mocne, jednolite 

światło o strumieniu świetlnym do 1100 lumenów dla 

funkcji głównej i do 200 lumenów dla pomocniczej, co przy 

baterii o pojemności 5000mAh pozwala nawet na 8 godzin 

ciągłej pracy. Dodatkowo najlepszej jakości materiały 

takie jak polikarbon w połączeniu z powyższymi cechami 

tworzą produkt z najwyższej półki. Lampa wyposażona jest  

w dwa mocne magnesy, hak 360 stopni oraz osobny przycisk 

pozwalający zmniejszyć strumień światła do 50%. Produkt 

został wyposażony w funkcję ładowania typu Jack.

ILPRO307 to innowacyjna i profesjonalna lampa inspekcyjna 

z najnowszej gamy lamp firmy M-TECH. Głównym atutem 

ILPRO307 jest możliwość regulacji lampy w dwóch 

płaszczyznach: wokół własnej osi 360 st. (niezależnie) oraz 

180 st. w drugiej płaszczyźnie (niezależnie)!

Dodatkowo, światło osiągające nawet do 1000 lumenów 

pozwala na precyzyjne i rzetelne doświetlenie miejsca 

wykonywanej pracy. Praktyczne haki oraz mocne magnesy 

pozwalają na umieszczenie lampy niemalże w każdym 

możliwym miejscu znacznie ułatwiając pracę i wpływając 

bezpośrednio na jej jakość. Produkt został wyposażony  

w funkcję ładowania typu Jack.

Podsumowując, innowacyjna seria lamp inspekcyjnych firmy 

M-TECH z serii ILPRO to gwarancja produktów najwyższej 

jakości. Gama została dobrana w taki sposób, by każdy 

mógł znaleźć odpowiednie dla siebie narzędzie pracy. Źródła 

światła oraz użyte w procesie produkcji materiały sprawiają, 

że lampy serii ILPRO mogą śmiało konkurować z modelami 

najlepszych producentów na świecie.

Należy pamiętać, że efektywność świetlna, trwałość oraz 

pojemność akumulatora mają bezpośrednie przełożenie na 

komfort, bezpieczeństwo i jakość wykonywanej pracy.

Wytrzymałość, niezawodność i profesjonalizm - to cechuje 

nową gamę lamp inspekcyjnych M-TECH PRO.  

Bartłomiej Szternal

Product Manager firmy M-TECH

Artykuły edukacyjne



KWARTALNIK edukacyjno-ekspercki Październik - Grudzień 2021 www.m-tech.pl

10

BASIC

- austriacka elektroda dobrej jakości

- mieszanka gazów szlachetnych sprowadzana z USA 
chroniąca żarnik przed starzeniem

- filtr UV zabezpieczający reflektory przedw uszkodzeniem,  
a klosze przed matowieniem

- podwójnie hartowane szkło kwarcowe zwiększające 
przepustowość światła i zapewniające wysoką odporność 
na wstrząsy

- metalowe nóżki stabilizujące palnik i gwarantujące dobrze    
wyprofilowaną ogniskową światła

- wyraziste białe światło

PREMIUM

- wybrzuszenie na szklanym słupku z charakterystyczną 
wypukłością zwiększające powierzchnię oddawania ciepła  
i wspomagające żywotność palnika

- do 30% więcej światła na drodze

- filtr UV zabezpieczający reflektory przed uszkodzeniem,  
a klosze przed matowieniem

- podwójnie hartowane szkło kwarcowe zwiększające 
przepustowość światła i zapewniające wysoką odporność 
na wstrząsy

- metalowe nóżki stabilizujące palnik i gwarantujące dobrze 
wyprofilowaną ogniskową światła

- homologacja drogowa ECE

- wyraziste białe światło

PALNIKI KSENONOWE 
DO TWOJEGO SAMOCHODU.

HID
- ceramiczny stelaż utrzymujący żarówkę w pionie 
zapewniający prawidłowe użytkowanie od momentu 
montażu

- metalowy kołnierz gwarantujący solidne mocowanie  
w lampie i łatwy montaż typu plug&play

- szeroki strumień światła o zakresie 4300-1200K

- hermetyczne złącza

- zintegrowane przewody zasilające

- hartowane szkło kwarcowe

- dobrze dobrana mieszanka gazów zwiększająca wydajność 
palnika

- wyraziste białe światło

Artykuły edukacyjne
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Będąc ekspertami w dziedzinie oświetlenia samochodowego 

staramy się dzielić wiedzą z naszymi partnerami w mediach 

i czasopismach branży automotive. Dzięki tym działaniom 

budujemy krok po kroku świadomość marki M-TECH wśród 

odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą.

Naszym celem jest, aby regularnie dzielić się wiedzą 

techniczną z zakresu oświetlenia samochodowego, dlatego też 

kreujemy eksperckie publikacje i notatki produktowe.

Dziękujemy za zaufanie!

Przeczytaj nasze artykuły publikowane cyklicznie już 

w siedmiu najważniejszych portalach o tematyce automotive 

w Polsce:

M-TECH W MEDIACH

Artykuły edukacyjne
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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!

3...2...1
LINKEDIN!

Zeskanuj mnie!
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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!

NASZ
FACEBOOK

Zeskanuj mnie!

13Media społecznościowe
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LED SET

LSF5
EAN: 5901508550668

LSF1
EAN: 5901508550637

LSF7
EAN: 5901508550682

LSF6
EAN: 5901508550675

LSF4
EAN: 5901508550651

LSF11
EAN: 5901508550644

Nowości produktowe

NOWOŚCI I PRODUKTY 
ponownie dostępne w stałej ofercie
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