


2 MATEROM DIALOG MATEROM DIALOG 3 

Zilele clientului MATEROM04

Construim relații piesă cu piesă06

Parteneri Nexus07

Călătorește în siguranță08

Id. Life10

Noul eniaq iv11

Renault e-tech12

Viziunea Dacia13

Noul Opel Grandland14

Inovația Nissan15

Servicii la standarde Mercedes-Benz16

Piese de schimb originale BMW17

Produse de sezon18

Viitorul mobilității20

Garanție extinsă 21

Right first time22

Lumini smart23

Distribuitor autorizat24

Best brand 202125

Descoperă performanța motorului26

Transformă-ți motorul într-un atlet neobosit28

Detectați defectele ștergătoarelor29

De la kilometrul 030

Termostatul MAP Introducere32

Energie eficientă de care ai nevoie33

Componente de calitate34

Kituri lanțuri de distribuție de la IWIS35

Știați că?36

Pentru produse de înaltă calitate38

Uleiuri de motor Mobil40

Uleiuri Dr!ve+41

Asigurări de orice tip42



4 MATEROM DIALOG MATEROM DIALOG 5 



6 MATEROM DIALOG MATEROM DIALOG 7 

MATEROM
piese auto

CONSTRUIM
RELAȚII
PIESĂ
CU PIESĂ



DIN 1998...
Sute de mii de piese 
din dezmembrări

10 mașini dezmembrate 
în fiecare săptămână

Piesele sunt verificate 
pentru a oferi standarde 
înalte de siguranță

Consultanță tehnică pentru 
alegerea piesei potrivite

Transport gratuit pe rutele 
de distribuție Materom

Gelu Baciu
tel: 0756-051.934
email: gelubaciu@materom.ro
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NOUL 
OPEL
GRANDLAND
Nad ia  Va len t ina  P IETREANU

Di rec to r  Marke t ing  s i  Comun ica re

T rus t  Moto r s  Impor t  Autoveh icu le

Impor ta to r  un ic  Ope l  î n  Român ia

N A V A A M I R A L D I N G A M A D E

S U V - U R I O P E L

Noul Opel Grandland este
acum disponibil la comandă în
România. 
Sportiv și elegant, cu comenzi
și tehnologii inovative, noul
model oferă celui de la volan o
experiență deosebită. Fabricat
în Germania, noul Grandland
oferă sisteme de asistență de
ultimă generație și un nivel
ridicat de confort, la un preț de
pornire de 21.350 €. 
Noul model, prezintă cockpitul
complet digital Pure Panel și
Opel Vizor, noua identitate a
mărcii. Blocurile optice
suplimentare includ sistemele
opționale IntelliLux LED® Pixel
Light și Night Vision, care își
fac debutul pe Grandland.

,,Precizia germană, tehnologiile
de top, confortul ridicat,
motoarele diesel, benzină sau
plug-in hibrid extrem de
eficiente, sunt doar câteva
dintre lucrurile care ne fac să
credem că noul Grandland îi va
încânta pe clienții noștri." 
(Andrei Duica - CEO Trust
Motor Import Autovehicule,
importator unic al marcii OPEL
in Romania)

Fiecare versiune a noului
Grandland este foarte bine
echipată. Echiparea standard
include avertizare de coliziune
frontală cu frânare automată de
urgență, detectarea pietonilor,
avertizare la părăsirea
accidentală a benzii de rulare,
recunoașterea semnelor de
circulație precum și limitator de
viteză. 

Aspectul exterior al noului
Grandland se distinge prin Opel
Vizor. La interior, varianta
entry-level oferă deja sistemul
Pure Panel, care combină
display-ul de 7 inch Driver
Information Center cu un
display digital color de aceeași
dimensiune, pentru a opera
Apple CarPlay and Android
Auto prin sistemul de
infotainment multimedia.

Cei care doresc să conducă pur
electric și fără emisii, cu multă
putere, pot alege dintre
variantele hibride plug-in. 



MATEROM AUTOMOTIVE - Str. Libertății, Nr. 264, Cartier Viișoara, Bistrița, Tel: 0263 231 574,  www.mercedesbistrita.ro

În fiecare zi, automobilele BMW oferă performanţe înalte şi, dacă doreşti să menţii
funcţionalitatea acestora la un nivel ridicat, toate componentele trebuie să se 
integreze perfect. 

Iată de ce trebuie să alegi piese originale BMW: performanţele perfecte nu pot fi 
atinse decât dacă toate piesele corespund precis cerinţelor fiecărui model BMW în
parte. 

Toate piesele originale BMW sunt supuse aceloraşi standarde de calitate ca 
automobilele BMW – de la planificarea construcţiei până la asigurarea calităţii. 
Precizia şi manopera de înaltă calitate pentru fiecare piesă originală BMW garantează
că toate componentele din automobilul tău BMW interacţionează perfect unele cu 
celelalte – pentru performanţe optime şi un maxim de siguranţă şi durabilitate.

BENEFICII:
✓ Cea mai înaltă calitate din toate punctele de vedere
✓ Cel mai bun raport calitate-preţ
✓ Păstrarea pe termen lung a valorii garantate a modelului tău BMW.
✓ Experienţă BMW de primă clasă
✓ Până la 24 de luni de garanţie *

PIESE DE SCHIMB ORIGINALE BMW.
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PIESE DE SCHIMB ORIGINALE BMW.
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Viitorul mobilității –   
totul dintr-o singură sursă.
Continental este partenerul dvs. pentru soluții și servicii post-vânzare globale. Ambiția noastră ca 
grup global de tehnologie și ca unul dintre cei mai importanți furnizori de piese de automobile și 
producători de anvelope este de a avea întotdeauna cea mai bună soluție pentru nevoile clienților 
noștri. Cu un portofoliu vast, tehnologia potrivită, calitatea de top asigurată de un producător de 
echipamente originale și servicii care oferă o valoare adăugată reală.

www.continental-aftermarket.com

Garanție3 ani

Garanție extinsă  
pentru alternatoare 
și demaroare
▶

▶

▶

▶

Extinderea garanției de la 2 la 3 ani
Acoperă întreaga gamă de alternatoare și demaroare Bosch
Procesul de garanție nu se modifică
Garanția se oferă retroactiv
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LUMINA NOASTRĂ A FOST  
ÎNTOTDEAUNA STRĂLUCITOARE.
ACUM ESTE ȘI SMART.

CA PIONIERI ÎN TEHNOLOGIA ILUMINATULUI, STABILIM 
MEGATRENDELE DE MÂINE - ÎN ACEST MOD, ATELIERELE 
INDEPENDENTE BENEFICIEZĂ DE COMPETENTELE 
NOASTRE IN TEHNOLOGIILE DE ILUMINARE ȘI 
BENEFICIAZA DE TEHNOLOGII DE ILUMINARE 
INTELIGENTE.

Right First Time.
• Peste 160 de tipuri de produse
• Peste 23,000 de articole

• Calitate si precizie OE

Precizie | Identificare | Calitate | Gama | Catalogare

FranareFiltrare Ambreiaj Directie si
suspensie

Gestionarea
motorului

Transmisie Curele si lanturi
de distributie 

Racire Electrice Caroserie Scule Solutii

LUMINA NOASTRĂ A FOST  
ÎNTOTDEAUNA STRĂLUCITOARE.
ACUM ESTE ȘI SMART.

CA PIONIERI ÎN TEHNOLOGIA ILUMINATULUI, STABILIM 
MEGATRENDELE DE MÂINE - ÎN ACEST MOD, ATELIERELE 
INDEPENDENTE BENEFICIEZĂ DE COMPETENTELE 
NOASTRE IN TEHNOLOGIILE DE ILUMINARE ȘI 
BENEFICIAZA DE TEHNOLOGII DE ILUMINARE 
INTELIGENTE.
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10043 Orbassano (TO) Italy
Vat Code IT05069830015

www.impergom.it
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DESCOPERĂ ADEVĂRATA 
PERFORMANŢĂ A 

MOTORULUI

FRECAREA POATE REDUCE PERFORMANŢA MOTORULUI 
CU PÂNĂ LA 10%.

CASTROL EDGE CU TEHNOLOGIA FLUID TITANIUM SE 
TRANSFORMĂ PENTRU A REZISTA MAI BINE LA PRESIUNE 
ȘI REDUCE CU 20%* FRECAREA CARE AFECTEAZĂ 
PERFORMANŢA.
*În medie, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg. Comparativ cu același ulei fără 
Fluid TITANIUM. Au fost testate produse ce reprezintă 75% din volumul de vânzări din 2017.

www.castrol.ro/edge

Descărcați fi lmul demo digital pentru a vă convinge singuri.
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*În medie, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg. Comparativ cu același ulei fără Fluid TITANIUM.
Au fost testate produse ce reprezintă 75% din volumul de vânzări din 2017.

Vizitați www.castrol.ro/edge pentru a vedea testul cu ochii dvs. 
Descărcați fi lmul demo digital și urmăriți modul în care Castrol EDGE se transformă pentru a 
rezista mai bine la presiune.

De când am introdus tehnologia Fluid TITANIUM în Castrol EDGE, în 2014, inginerii Castrol au afl at tot mai multe despre titaniu și despre 
modul în care acesta aduce benefi cii tehnologiei de lubrifi ere. Cunoștințele îmbunătățite au fost aplicate celor mai recente specifi cații din 
industrie și OEM, ducând la noua specifi cație conform căreia “Castrol EDGE reduce cu până la 20%* frecarea care afectează performanța”. 
Această reducere a frecării este importantă în special la motoarele extrem de dezvoltate ale momentului, în care temperaturile și presiunile 
sunt mai ridicate ca oricând.

DOVADA: La Castrol, testăm constant uleiurile noastre de motor, pentru a oferi cele mai bune produse milioanelor de șoferi din întreaga 
lume. Testele recente demonstrează modul în care Castrol EDGE cu tehnologia Fluid TITANIUM se transformă pentru a rezista mai bine la 
presiune și reduce frecarea care afectează performanța, pentru a atinge adevărata performanță a motorului.

SE TRANSFORMĂ SUB PRESIUNE
Comprimat la presiuni intense, uleiul a fost studiat cu ajutorul razelor X emise de electronii 
care circulă cu o viteză apropiată de cea a luminii. 

Aceasta a demonstrat că uleiul Castrol EDGE cu tehnologia Fluid TITANIUM își 
transformă fi zic structura la presiune, pentru a menține componentele metalice separate. 
Atunci când presiunea dispare, uleiul revine la starea sa de curgere liberă.

MAI PUTERNIC SUB PRESIUNE
Utilizând tehnici inovatoare cu ultrasunete, dezvoltate de o universitate de top, a fost 
comparată rigiditatea uleiului între punctele de contact de pe comanda supapelor. 

Testele au demonstrat că uleiul Castrol EDGE cu tehnologia Fluid TITANIUM este mai 
rigid la punctul de contact, comparativ cu aceleași ulei fără Fluid TITANIUM, dovedind că 
uleiul este mai puternic sub presiune.

REDUCE FRECAREA CARE AFECTEAZĂ PERFORMANŢA
Prin aplicarea unui test recunoscut în industrie, au 
fost măsurate nivelurile de frecare pentru mai multe 
intervale de viteză și condiții de rulare a motorului. 

S-a demonstrat că uleiul Castrol EDGE cu tehnologia 
Fluid TITANIUMreduce cu 20%* frecarea care 
afectează performanța.

DESCOPERĂ ADEVĂRATA PERFORMANŢĂ A 
MOTORULUI
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OK REPLACE

DETECTAȚI CU UȘURINȚĂ DEFECTELE ȘTERGĂTOARELOR DE PARBRIZ

Control vizual al calității ștergerii

Dungi     Zone neșterse Ceață Vibrații și zgomot

Lama crăpată Lama îndoită Lama ruptă Joc între ștergător și 
brațul ștergătorului

Diagnosticați defectele ștergătorului

Pentru ștergătoarele echipate cu un indicator de performanță, 
evaluați nivelul de uzură al lamelor dintr-o privire

Oferta de 
ștergătoare 
Valeo >>>



MANN-FILTER, marca premium de filtre de pe piaţa aftermarket, oferă răspunsuri inovatoare pentru provocările
noi apărute în domeniul filtrării. Fie că fac parte din echipamentul original, fie că se găsesc în ambalajul galben-verde,
indiferent dacă sunt destinate autoturismelor, vehiculelor utilitare sau aplicaţiilor industriale: bazai-vă pe produsele
autentice MANN-FILTER, având 100% nivelul de calitate al echipamentelor originale.

MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.
www.mann-filter.com

De la kilometrul 0. 
 
MANN-FILTER – în autovehiculele noi sau pe piaţa pieselor de schimb. 

Produse
originaleMANN-FILTERcu calitate

OE 100%

70 de ani de MANN-FILTER: 
mândrie pe toate planurile 
Marca de filtre premium celebrează o aniversare importantă, privește cu mândrie la istoria evoluției sale 
de succes și stabilește cu mare încredere direcția pentru un viitor promițător. 

Începuturile: Adolf Mann și Dr. Erich Hummel au înființat 
în anul 1941, în Ludwigsburg, „Fabrica de filtre 
MANN+HUMMEL“. În prezent, după opt decenii, 
MANN+HUMMEL se numără printre experții de top în 
domeniul filtrării la nivel global, cu un număr de mai mult 
de 21.000 de angajați în peste 80 de sedii și o cifră de 
afaceri de 3,8 miliarde de euro (în 2020). MANN-FILTER 
a fost acolo de la început, însoțind până în prezent 
întreprinderea ca marcă de renume mondial. 

MANN-FILTER: Atunci și acum
Cu 70 de ani în urmă, la data de 16 august 1951, 
MANN-FILTER a fost înregistrată pentru prima dată ca 
marcă comercială. Începând din anii ‚60, această marcă 
națională mică, originară din Ludwigsburg, a devenit 
cunoscută și la nivel internațional. În prezent, marca pre-
mium este un reper incontestabil pentru tehnologia de 
filtrare în domeniul auto și industrial la nivel global. Filtrele 
sale sunt rezultatul know-how-ului general și al experienței 
grupului MANN+HUMMEL, acestea făcând parte 
dintr-un portofoliu de produse cuprinzător, care oferă 
100% calitatea echipamentelor originale pentru piața 
globală a pieselor de schimb.

„Privim cu mândrie la istoria evoluției de mare succes 
timp de 70 de ani a mărcii noastre premium, o istorie pe 
care o ducem mai departe în fiecare zi“, confirmă Simon 
Frick, Vice President Sales IAM Europe în cadrul 
MANN+HUMMEL. „Cu ocazia acestei aniversări, dorim 
să le mulțumim clienților noștri din întreaga lume pentru 
fidelitatea acordată în toți acești ani și pentru colaborarea 
fructuoasă. Fără clienții noștri, această evoluție nu ar fi 
fost posibilă”, adaugă Frick.

Una dintre puținele mărci din zona aftermarket în sectorul 
auto, în decursul anilor, MANN-FILTER a reușit să creeze 
un adevărat cult prin logo-ul său incomparabil în culorile 
galben-verde. De câțiva ani, aceasta este prezentă și în 
lumea sporturilor cu motor. În acest domeniu, șarpele 
mamba în culorile consacrate galben-verde încântă co-
munitatea de fani în creștere. 

Recunoaștere la nivel mondial
Calitatea MANN-FILTER convinge. Acest lucru este do-
vedit, nu în ultimul rând, de numeroasele distincții obținute 
la nivel global. Faptul că fiecare client își alege pe cont 
propriu produsele preferate confirmă în mod suplimentar 
acest lucru. „Multitudinea de distincții obținute ne arată 
cât de mult apreciază clienții noștri MANN-FILTER. Sun-
tem foarte mândri și fericiți pentru fiecare dintre acestea, 
de exemplu, premiul „cea mai bună marcă” al editurii ETM 
în colaborare cu târgul Automechanika”, afirmă Frick. 
„Câștigarea acestui premiu a zecea oară la rând, cu ocazia 
aniversării a 70 de ani de la înființare, este un cadou 
minunat și o mare recunoaștere. Acest lucru ne stimulează 
să dezvoltăm în continuare produse inovatoare pentru 
vehicule și mașini și să oferim, simultan, o gamă cu-
prinzătoare de servicii.“

O privire către viitor 
„Istoria de succes de șapte decenii a mărcii înseamnă 
pentru noi și o mare responsabilitate pentru viitor. Bine-
înțeles, dorim să ne achităm de această responsabilitate. 
Pentru a face față provocărilor care ne așteaptă, dez-
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viitor: MANN-FILTER – Perfect parts. Perfect service.“



Când motorul funcționează la sarcină 
maximă, temperatura de funcționare 
mai ridicată va aduce efecte adverse. 
Funcționarea la sarcină completă 
va reduce efectiv temperatura 
lichidului de răcire prin intermediul 
termostatului controlat de MAP.

Funcția și structura mecanică de bază 
a termostatului MAP sunt practic 
aceleași cu cele ale termostatului 
convențional. Termostatul MAP 
este integrat cu un element de 
încălzire în elementul de expansiune 
(componentă de ceară) și formează o 
unitate cu carcasa termostatului. 

Carcasa termostatului este fabricată 
din aluminiu sau aliaj din plastic, iar 
partea interioară a termostatului 
este, de asemenea, integrată 
cu o interfață electrică utilizată 
pentru conectarea elementului de 
expansiune la bobina de încălzire.

Sistemul de răcire citește temperatura 
lichidului de răcire și a motorului prin 
senzorul de temperatură și apoi se 
conectează la puterea bobinei de 
încălzire în termostatul MAP pe baza 
curbei caracteristice de temperatură 
stocată în ECU. Cartușul determină 
gradul de deschidere al termostatului 
în funcție de curent.

În comparație cu termostatul 
convențional, termostatul MAP 
poate fi deschis la un timp prestabilit 
printr-un cartuș de încălzire și poate 
determina gradul de deschidere al 
termostatului în funcție de starea 
actuală de încărcare a motorului, 
ceea ce poate asigura că motorul este 
menținut la o temperatură optimă de 
lucru.

Ce corective a făcut controlul 
electronic al termostatelor?>

La motivele care au cauzat defectarea 
termostatelor tradiționale, au 
fost adăugate altele noi, asociate 
prezenței unui rezistor, cablare și 
conexiuni de contact care se pot 
oxida.

Există, de asemenea, motive externe, 
de exemplu, defecțiunile senzorului. 
La rândul său, acest lucru a schimbat 
abordarea soluționării problemelor. 
Și acum este problematic să faceți 
acest lucru fără diagnosticare 
computerizată.

Unele dintre codurile de eroare 
posibile sunt:

• P0597 - Controlul încălzitorului 
termostatului - Circuit deschis

• P0598 - Controlul încălzitorului 
termostatului - Circuit scăzut

• P0599 - Controlul încălzitorului 
termostatului - Circuit ridicat

• P1619 - Circuitul de control al 
termostatului lichidului de răcire 
al motorului - Semnal scăzut

Validare NRF

Fiecare termostat MAP este 
validat și testat pe larg în cadrul 
Departamentului nostru tehnic 
NRF privind montarea corectă, 
performanțe ridicate și durabilitate.

Pentru mai multe informații, vă 
rugăm să întrebați furnizorul (local) 
sau să vizitați www.nrf.eu

NRF-Termostatul MAP Introducere >

T H E  A R T  O F  C O O L I N G  > 
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KITURI LANȚURI DE DISTRIBUȚIE DE LA IWIS 

Pentru mai multe informații vizitează: 
-gb

Acum disponibil la 

Există mai mulți furnizori de lanțuri de distribuție 
și sisteme complete de lanțuri de distribuție pe 
piață. 

Totuși, dacă vrei să te asiguri că produsul va livra 
ceea ce a promis, nu poți ignora calitatea 
superioară a lanțurilor de distribuție iwis. 

Fabricat în Germania 

Orice lanț este atât de puternic cât cea mai slabă verigă 

-germany.de/en/
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DRI  - CALITATEA AUTOMOBILELOR

www.dri.dk

DRI face parte din compania BORG Automotive.  
Gama noastră de produse din 8 grupe diferite, ne 
oferă o poziție unică pe piață. Combinația dintre 
producția proprie, asigurarea calității și cel mai mare 
depozit central din Europa, dovedesc că putem oferi 
furnizarea celor mai bune servicii de pe piață.

 > Este inclus în TecDoc - unul dintre cele mai importante 

cataloage de vehicule și piese de schimb din lume 

 > Toate produsele noastre sunt produse pentru a

îndeplini cerințele O.E.

 > Produse Certificate DIN EN ISO 9001: 2015 și ISO

14001: 2015

 > Teste de durabilitate pentru toate produsele noastre

pentru a asigura un nivel de calitate ridicat

 > Un sistem plug & play - produsele noastre sunt

livrate cu toate necesitățile de montat

 > Toate produsele noastre sunt oferite cu o perioadă

de garanție de 2 ani și fără limită de kilometraj

ACOPERIREA PARCULUI AUTO

SUPAPE EGR 

ETRIERE FRÂNĂ 

CASETE DE DIRECȚIE 

POMPE SERVO 81 %

76 %

96 %
94 %

Cu DRI de partea dumneavoastră, puteți accelera 
de la 0 la 100 km/h. Noi reușim atunci când 
dumneavoastră reușiți - ceea ce înseamnă că suntem 
satisfăcuți atunci când cuvintele devin acțiuni, iar 
comenzile  ajung la destinație.

DRI vă oferă:
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