
Rok temu w wiosennym numerze pisaliśmy o uruchomionej przez hurtownię 
Felgeo.pl platformie zakupowej www.stix.pl, utworzonej z myślą o branży 
wulkanizacyjnej. Sprawdźmy, czy projekt odniósł sukces i zyskał aprobatę klientów. 
Początek nowego sezonu wiosenno-letniego, kiedy to serwisy oponiarskie 
za moment zaczną przeżywać oblężenie związane z wymianą ogumienia 
zimowego na letnie, stanowi doskonałą okazję do takiego podsumowania.
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Stix.pl

Nieustannie poszerzany asortyment i stale rosną-
ce grono klientów spowodowały szereg mody-
fikacji, dzięki którym platforma ta jeszcze lepiej 
dostosowała się do wymogów e-commerce, 
w Polsce rozwijającego się wyjątkowo dynamicz-
nie. Chociaż od początku stawiano na produk-
ty pochodzące od najbardziej renomowanych 
i  uznanych na świecie producentów (np. Dura-
-Vulc, Hofmann, PSO, Rema Tip-Top, Wonder czy 
PCL), to jednak celem firmy było wykreowanie 
własnej, rozpoznawalnej marki, kojarzonej z do-
brymi jakościowo wyrobami premium.

Dlatego też powstał Stix Automotive Equip-
ment, jako główny brand, grupujący szeroki wa-
chlarz produktów oferowanych pod marką Stix. 
Intensywny rozwój przedsięwzięcia pociągnął za 
sobą utworzenie podgrup marki głównej: Stix 
Power Star (ciężarki do wyważania kół), Stix Tire 
Repair (materiały wulkanizacyjne do naprawy 

– solidne narzędzia dla wulkanizatora

 Stix Tool: udarowy klucz STT-15 z walizką transportową

opon) oraz Stix Tool – wyselekcjonowane narzę-
dzia przydatne w serwisie oponiarskim. Zmianie 
uległa też identyfikacja wizualna marki, a  każda 
z wymienionych kategorii otrzymała własny logo-
typ, będący wariantem logotypu bazowego. Co 
istotne, oznakowania te trafiają już na opakowa-
nia wyrobów, do ich dokumentacji i oczywiście na 
strony sklepu. Dzięki temu łatwiej teraz odróżnić 
produkt oferowany jako linia profesjonalna (bo 
taką jest z założenia Stix Automotive Equipment) 
od innego asortymentu dostępnego na rynku.

Przyjrzyjmy się ostatnio promowanej odsłonie 
marki Stix, czyli grupie narzędzi sygnowanych 
znakiem Stix Tool. Flagowym produktem jest tu-
taj seria narzędzi pneumatycznych STT. Należą 
do niej klucze udarowe, szlifierki i tzw. grzechotki. 

Mimo że na rynku nie brakuje dostawców 
tego typu urządzeń, firma zdecydowała się 
wprowadzić je pod własną marką – jako uzupeł-
nienie całościowej oferty, obejmującej wszelkie 
akcesoria niezbędne w procesie naprawy koła. 
Jeśli oferowany jest bardzo szeroki zakres mate-
riałów naprawczych (każdego rodzaju łatki, wkła-
dy, kołki, kleje, sznury butylowe), a także ciężarki 
do wyważania, nabijane i klejone, to naturalne 
staje się zaproponowanie osprzętu, za pomocą 
którego można zdemontować koło i przygoto-
wać oponę do naprawy. Warsztat, dokonując 
zakupu materiałów wulkanizacyjnych, od razu 
może zamówić w jednym miejscu potrzebne 
narzędzia przeznaczone do profesjonalnego 
zastosowania. Na przykład pneumatyczny klucz 
udarowy STT-15 z  uchwytem narzędziowym 
o rozmiarze ½", stanowiący doskonały przykład 
urządzenia nieodzownego w każdym serwi-
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 Przykładowe oznakowanie opakowania produktu marki Stix Power 
Star (tu nabijane ciężarki cynkowe do felg aluminiowych)udarowy klucz 
STT-15 z walizką transportową

 Stix.pl – 
strona główna 
platformy 
zakupowej dla 
wulkanizatorów

sie. Za wygenerowanie momentu obrotowego 
o maksymalnej wartości 1500 Nm odpowiada 
mechanizm, w którym użyty jest podwójny bijak 
(tzw. twin hammer). Klucz z takim mechanizmem 
stanowi gwarancję sukcesu przy próbie odkrę-
cenia praktycznie każdego, choćby skorodowa-
nego i zapieczonego połączenia gwintowego. 
Dobry klucz posiadać powinien zresztą więcej 
zalet, które może i na pierwszy rzut oka nie są 
specjalnie istotne, ale dla kogoś, kto operuje 
narzędziem codziennie, każdy detal nabiera 
znaczenia. Choćby rękojeść, która winna być er-
gonomicznie wyprofilowana i pokryta antypośli-
zgowym materiałem, dodatkowo izolującym od 
zimna. Narzędzie powinno też charakteryzować 
się lekkością (ale nie kosztem solidności!) i do-
skonałym wyważeniem, tak aby nie spowodować 
dyskomfortu nadgarstka.

Można wymieniać jeszcze wiele przymiotów 
narzędzia idealnego, ale ograniczymy się do 
stwierdzenia, że klucz STT-15 przynależy do seg-
mentu premium nie tylko dlatego, że został tak 
oznakowany. Klient wraz z kluczem może zamó-
wić też zestaw odpowiednich akcesoriów (np. na-
sadki, adapter na bity ¼", naolejacz przelotowy), 
a całość otrzymać w walizce transportowej. Do 
narzędzi pneumatycznych Stix Tool można nabyć 
także części zamienne, co pozytywnie świadczy 
o randze marki – nie są to wyroby jednorazowego 
użytku, ale przygotowane z myślą o  długotrwa-
łym użytkowaniu.

Stix Tool to nie tylko osprzęt zasilany sprężo-
nym powietrzem – to również wiele innych urzą-
dzeń niezastąpionych w serwisie oponiarskim. 
Oferta jest stale uzupełniana o nowe wyroby 

pod własną marką, a ostatnio dołączyły do nich: 
przekładniowe klucze planetarne, podnośnik po-
duszkowy o udźwigu trzech ton, podpory samo-
chodowe, wulkanizator do naprawy opon i dętek 
(termopres), a nawet taki drobiazg jak elektro-
niczny miernik głębokości bieżnika.

Platforma www.stix.pl przez rok działania sta-
ła się tym samym wszechstronnym i przyjaznym 
narzędziem do profesjonalnej obsługi zamówień 
tak detalicznych, jak i hurtowych. Idealnie wpisa-
ła się w potrzeby klientów świadczących usługi 
wulkanizacyjne i jest w stanie zaspokoić praktycz-
nie dowolne zapotrzebowanie na materiały i ak-
cesoria do obsługi kół. Z przyjemnością też od-
notowujemy zadomowienie się na rynku nowej, 
stawiającej na jakość i zorientowanej na profesjo-
nalnego odbiorcę marki – Stix Automotive Equ-
ipment – oraz jej wydań w postaci wspomnianych 
wyżej kategorii produktowych: Stix Tool, Stix Po-
wer Star Stix oraz Stix Tire Repair.
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