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Szanowni Państwo,

w branży filtracyjnej nie ma 
sezonowości – filtry wymienia 
się o każdej porze roku, w za-
leżności od potrzeby. Jednak 
okres wiosenno-letni sprzy-
ja wszelkiego rodzaju wymia-
nom, przeglądom technicznym 
i odnowom w samochodach, 
zaczynając od zmiany opon, 
wycieraczek, płynów eksplo-
atacyjnych, a na praniu tapicer-
ki kończąc. A ponieważ coraz 
więcej czasu spędzamy w sa-
mochodzie, warto właśnie te-
raz zadbać o jego estetykę 
– zarówno na zewnątrz, jak 
i w środku.  Z tego względu tematowi sprzątania i czyszczenia 
samochodu poświęcamy niniejszy numer pisma. Chcemy przy-
pomnieć, że to, jak dbamy o nasz pojazd, przekłada się zarówno 
na bezpieczeństwo, jak i komfort podróży. 

Z tematem czystości związane są oczywiście filtry powietrza, 
dzięki którym silnik pracuje wydajniej i ekonomiczniej. O tym, jak 
i kiedy je wymieniać, piszemy na stronach 8-9. Podpowiadamy 
też w jaki sposób oczyszczać oraz konserwować niektóre ele-
menty pojazdu. Z kolei na stronach dLA KieROwCy prezentu-
jemy różne metody pielęgnacji karoserii i wnętrza samochodu. 

Zachęcam do lektury działu poradnikowego, gdzie nasz eks-
pert – Andrzej Majka wyjaśnia wątpliwości związane z wymianą 
filtra paliwa. Polecam też Państwa uwadze tekst o naszym znako-
mitym partnerze biznesowym – firmie AGROMA POLSAd, któ-
ra od 40 lat z sukcesem działa w branży rolniczej.

Tradycyjnie, w numerze nie brakuje informacji o nowych ini-
cjatywach PZL Sędziszów oraz relacji z ważnych wydarzeń, któ-
re miały miejsce na terenie zakładu, m.in. Akademia Filtracji oraz 
dzień drzwi Otwartych dla Mediów. 

Ponadto namawiam do przejrzenia imprez targowych, w ja-
kich weźmiemy udział w nadchodzącym czasie, oraz nowych 
propozycji konkursowych. 

Z życzeniami ciekawej lektury
Adam Sikorski 

Prezes PZL Sędziszów S.A.



Andrzej Korniak, właściciel KORWEX oraz Tomasz Kajda, opiekun rynku PZL Sędziszów
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w połowie stycznia br. uczestniczyli-
śmy w międzynarodowych Targach Rol-
niczych POLAGRA-PREMiERY w Po-
znaniu. Jest to największe spotkanie 
biznesowe dla sektora rolniczego w Pol-
sce i Europie Środkowo-wschodniej, 
które otwiera cykl targów rolniczych.

Tegoroczna 6. edycja zaskoczyła zwie-
dzających nowościami w postaci innowa-
cyjnych maszyn rolniczych, efektywnie 
wspomagających produkcję. Naszą uwagę 
przykuły nowe opryskiwacze polowe, w któ-
rych coraz częściej występują rozbudowane 
układy hydrauliczne.

ekspozycja targów objęła ponad 50 tys. m², 
a  imprezę przez 4 dni odwiedziło ok. 46 tys. 
osób.

Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY 

w pierwszy weekend marca wraz z firmą KORwEX wzięliśmy udział w targach 
AGRO-PARK w Lublinie - jednej z największych ekspozycji maszyn i urządzeń rol-
niczych w Polsce Południowo-wschodniej. Podczas 2 dni zaprezentowano nowości 
produktowe, innowacyjne rozwiązania, a także trendy na 2016 r.

w targach wzięli udział czołowi producenci i dystrybutorzy branży rolniczej, a także regio-
nalni dealerzy. Seminaria poprowadzili eksperci m.in. z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Koł-
łątaja w Krakowie. Organizatorami imprezy byli: Targi Lublin, Polska izba Gospodarcza Ma-
szyn i Urządzeń Rolniczych oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Targi AGRO-PARK w Lublinie

Paliwo za film o filtrach
w kwietniu zorganizowaliśmy atra-

kcyjny konkurs dla wszystkich miłośni-
ków krótkich produkcji filmowych.

Zainteresowani mogli nagrać oryginalne 
i ciekawe filmy na dowolnie wybrany temat, 
związany z branżą filtracyjną. Panowała pełna 
dowolność stylu i kompozycji. Można było po-
chwalić się samodzielną wymianą filtra lub swo-
im warsztatem samochodowym. Twórcy naj-
bardziej kreatywnych produkcji mogli wygrać 
bony paliwowe o łącznej wartości 2 tys. zł. 

Konkurs zakończył się 20 kwietnia br. Ze-
spół wyłonił 3 zwycięzców nagrody głównej 
oraz wyróżnienie. wyniki konkursu można 
będzie śledzić na stronie internetowej i Fun 
Page’u PZL Sędziszów.
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w lutym br. udostępniliśmy wnę-
trza naszego zakładu przedstawicie-
lom mediów. Specjalnie dla dziennika-
rzy branżowych i lokalnych, na terenie 
fabryki odbył się dzień Otwartych 
drzwi.

ideą dnia Otwartych drzwi dla Mediów 
było przybliżenie zakładu PZL Sędziszów 
„od wewnątrz”, czyli zaprezentowanie po-
szczególnych procesów tworzenia wyro-
bów. w pierwszej części spotkania, której 
gospodarzami byli przedstawiciele Zarządu 

PZL Sędziszów S.A. (Adam Sikorski, Grze-
gorz Tomasik i Bogusław Satława), dzienni-
karze poznali szerokie spektrum działalności 
firmy oraz jej sukcesy od momentu prywa-
tyzacji.

Następnie zwiedzali wybrane działy fa-
bryki (m.in. dział produkcji specjalnej), po-
znawali procesy wytwarzania różnego ro-
dzaju filtrów i stosowane technologie. Mieli 
też okazję przekonać się o najwyższej jakości 

wyrobów, m.in. obserwując specjalne testy 
przeprowadzane na filtrach w laboratorium. 
w trakcie wizyty przedstawiciele mediów 
rozmawiali z konstruktorami i technologami, 
mieli też możliwość wykonania dokumenta-
cji zdjęciowej.

Na zakończenie uczestnicy rozwiąza-
li specjalny quiz wiedzy na temat filtracji. 
Miłą niespodzianką okazała się konkuren-
cja samodzielnego składania filtra w najkrót-
szym czasie, zakończona  nagrodzeniem 
zwycięzców.

Akcje promocyjne 
dla rolnictwa

w ramach akcji sprzedażowych 
skierowanych do branży rolniczej 
przygotowaliśmy specjalną promocję. 
Klienci kupujący określony zestaw fil-
trów, przeznaczonych do urządzeń 
i maszyn rolniczych, otrzymali od nas 
funkcjonalny regał. ekspozytor, opa-
trzony firmowym logo PZL Sędzi-
szów, pozwala w atrakcyjny sposób 
zaprezentować asortyment. 

WARSAW BUS
w połowie marca nasz dys-

trybutor zaprezentował mar-
kę PzL Sędziszów na Targach 
Publicznego Transportu zbio-
rowego – warsaw Bus 2016 
w Nadarzynie.

Jest to najnowsze wydarzenie tar-
gowe, dedykowane branży publicz-
nego transportu zbiorowego. Targi 
mają być platformą spotkań czoło-
wych przedstawicieli instytucji i or-
ganizacji zajmujących się transportem 
publicznym, a także producentów po-
jazdów, części i wyposażenia - z fir-
mami i konsumentami poszukującymi 
najlepszych rozwiązań technologicz-
nych, dostępnych w jednym miej-
scu. Targom towarzyszyły pokazy in-
nowacyjnych pojazdów i technologii, 
które wyznaczają trendy w branży 
transportu zbiorowego. impreza była 
szeroko promowana w kluczowych 
mediach branżowych.

Dziennikarze poznali tajniki 
produkcji naszych filtrów 
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18 kwietnia br. odbyła się pierwsza edycja Akademii 
Filtracji – innowacyjnego projektu PzL Sędziszów. wzię-
li w niej udział pracownicy działów handlowych naszych 
dystrybutorów z regionu południowej Polski (woj. lubel-
skie, podkarpackie, śląskie,  małopolskie). 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem fa-
bryki, zwiększyć swoje umiejętności sprzedażowe, a także poznać 
zasady dotyczące przywództwa i bycia liderem według koncepcji 
Johna Maxwella.  Zajęcia miały charakter zarówno teoretyczny, jak 
i praktyczny. Szkolenie rozpoczęto zwiedzaniem hali produkcyjnej. 
Następnie w laboratorium uczestnicy mieli okazję pogłębić tech-
niczną wiedzę z zakresu budowy filtrów, a także obejrzeć doświad-
czenia ukazujące najwyższą jakość naszych produktów. 

Kolejne moduły szkolenia obejmowały prezentację firmy oraz 
warsztaty, podczas których goście rozwija-
li swoje kompetencje sprzedażowe, m.in. 
trudne aspekty rozmów handlowych. Na-
stępnym krokiem było praktyczne szkole-
nie z obsługi naszego katalogu on-line oraz 
dobierania właściwych filtrów. Całość do-
pełniła sesja rozwoju osobistego, doty-
cząca przywództwa wg cenionej na ca-
łym świecie koncepcji Johna C. Maxwella. 
Uczestnicy zgłębiali trzy z dwudziestu je-
den praw dotyczących bycia inspirującym 
i skutecznym liderem.  wszyscy otrzyma-
li certyfikaty ukończenia Akademii Filtracji 
oraz sesji z programu Johna C. Maxwella. 
dodatkową atrakcją była możliwość wy-
grania nagród rzeczowych w konkursie na 
Facebooku. 

Zajęcia podczas Akademii były prowadzone przez kadrę PZL 
Sędziszów S.A.: Prezesa Adama Sikorskiego, Członka Zarządu i dy-
rektora Produkcji Grzegorza Tomasika, dyrektor Handlu i Marke-
tingu Agnieszkę Całko, Konstruktora-Technologa Andrzeja Majkę, 
Opiekuna Rynku Bartosza Salewicza.

Celem Akademii Filtracji są cykliczne szkolenia w różnych czę-
ściach kraju, które mają umożliwić siłom sprzedażowym dystry-
butorów lepsze poznanie firmy PZL Sędziszów i jej produktów, 
a także zaoferować - kluczową w dzisiejszych czasach - możliwość 
rozwoju kompetencji zawodowych oraz osobistych. wizja pro-
jektu sięga jednak znacznie dalej i ma również wymiar prospołecz-
ny. drugą gałęzią Akademii Filtracji jest zaangażowanie się w nie-
dalekiej przyszłości w działania wspierające szkolnictwo średnie 
techniczne. 

Pierwsze szkolenie z cyklu Akademia Filtracji
Adam Sikorski zaprezentował miejsce firmy na rynku

Andrzej Majka oprowadzał 
uczestników po laboratorium Grzegorz Tomasik przybliżał kulisy produkcji filtrów 
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w okresie wiosennym lubimy odna-
wiać i odświeżać każde wnętrze 
– w tym także wnętrze samocho-

du, w którym spędzamy coraz więcej czasu. 
PZL Sędziszów, jako wiodący producent fil-
trów, przywiązuje do kwestii czystości szcze-
gólną wagę. w temacie niniejszego numeru 
namawiamy więc do generalnych porząd-
ków w pojazdach (w tym także do wymiany 
filtrów) i podpowiadamy jak osiągnąć najlep-
sze rezultaty.

1.  Czy można w delikatny 
sposób umyć/oczyścić  
filtr powietrza?

Czyszczenie filtra powietrza nie ma naj-
mniejszego sensu. Oczyszczony filtr nigdy nie 
będzie miał poprawnej wydajności filtracji, 
ponieważ niemożliwe jest usunięcie wszel-
kich zanieczyszczeń z elementu filtracyjnego. 
dodatkowo, możemy uszkodzić włókna ma-
teriału filtracyjnego, co znacznie obniży zdol-
ność filtracji.

2.  W jaki sposób pozbyć 
się nieprzyjemnych 
zapachów w samochodzie 
bez stosowania 
chemicznych odświeżaczy 
powietrza?

Aby pozbyć się nieprzyjemnych zapa-
chów w samochodzie, wystarczy wymienić 
filtr kabinowy. Na rynku są dostępne filtry wy-

konane m.in. z włókniny z węglem aktywnym, 
która eliminuje brzydkie zapachy. PZL Sędzi-
szów S.A. ma w swojej ofercie takie filtry. Po-
lecamy je zwłaszcza osobom alergicznie re-
agującym na substancje zawarte w powietrzu, 
jak też wszystkim, którzy mają wyostrzony 
zmysł powonienia. 

3.  Po czym poznać, że filtr 
kabiny jest zapchany? 

Objawy zapchania filtra:
 parowanie szyb po uruchomieniu wen-

tylatora – spowodowane kumulowaniem 
się wilgoci, kurzu i innych zanieczyszczeń 
nagromadzonych w filtrze kabinowym

 nieprzyjemny zapach wydobywający się 
z kratek wentylacyjnych 

 obniżona wydajność nawiewu – spowo-
dowana zmniejszeniem przepustowości 
zapchanego filtra kabinowego

Na fotografii  nr 1 przedstawiono filtr 
nowy i fuzyty.  

4.  Czy filtry oleju i paliwa 
mogą zardzewieć od 
nadmiaru wilgoci lub 
zasolenia po zimie?
Filtry oleju i paliwa są zabezpieczone po-

włokami cynkowanymi, malarskimi i nie po-
winny rdzewieć. Jest to możliwe tylko wtedy, 
gdy powłoka zostanie mechanicznie uszko-
dzona. w innych przypadkach, jeśli użytko-
wany filtr nie przekroczył okresu eksploatacji, 

pojawienie się rdzy świadczy o wadach kon-
strukcyjnych filtra.

5.  Czy trzeba myć podwozie 
samochodu? Jak często? 

Zaleca się, aby raz w roku umyć podwo-
zie samochodu, szczególnie po zimie. Poma-
ga to opłukać sól i inne zanieczyszczenia. do-
kładne umycie podwozia pozwala też ocenić 
stan wszystkich jego elementów, w tym osłon 
i ochrony antykorozyjnej.

więcej na temat porządków 
w samochodzie przeczytasz 

w dziale dLA KiEROwCY,  
na str. 18-19

Akcja: Sprzątanie

Fot.1 Filtr kabinowy: a) nowy; b) stary, zużyty; 
(Źródło: www.resmoto.com)

b

a 
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Filtr powietrza, jak każda część samocho-
du, zużywa się i potrzebuje odpowied-
niej dbałości oraz okresowej wymiany. 

Poniżej podpowiadamy dlaczego i jak powin-
niśmy dbać o filtry powietrza oraz ich bez-
pieczną wymianę.

Silniki podczas pracy spalają mieszankę 
paliwowo-powietrzną. Filtr powietrza, za-
montowany w komorze silnikowej, jest ele-
mentem układu dolotowego, czyli dba o to, 
aby powietrze było jak najczystsze. wszelkie 
zanieczyszczenia działają negatywnie na pra-
cę silnika i jego zużycie. Zapchany filtr powie-
trza może przyczynić się do: spadku mocy 
silnika, wzrostu zapotrzebowania na pali-
wo, a nawet uszkodzenia powierzchni cylin-
drów, tłoków i pierścieni tłokowych. Produ-
cent filtrów PZL Sędziszów zaleca, aby filtr 
powietrza wymienić raz w roku, równole-

gle z wymianą filtra oleju, lub co 15-20 tys. 
km. warto też zwrócić uwagę na warunki, 
w jakich najczęściej użytkujemy samochód. 
Jeśli zwykle jeździmy w mieście, w okolicach 

FILTRY 
POWIETRZA
– płuca silnika

Rys.1 Wkłady 
powietrza 
o kształcie 
prostopadłościanu 
i walca

Rys.2 Zanieczyszczony filtr powietrza  
(www.turbodiesel.hswg.pl)

placów budowy lub np. po drogach szutro-
wych, powinniśmy znacznie częściej kontro-
lować stan filtra.

Jak wybrać?
Filtry są przeznaczone do konkretnych 

modeli samochodów i silników. Przy zaku-
pie należy zwrócić uwagę na przepustowość 
filtrów powietrza. Zarówno zbyt duża, jak 
i zbyt mała przepustowość może sprawić, że 
system filtrowania będzie działał nieprawidło-
wo. dlatego polecamy dobór filtra z Kata-
logu internetowego PZL Sędziszów, gdzie 
można dopasować filtr do konkretnego mo-
delu pojazdu. Z listy rozwijanej należy wybrać 
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kategorię pojazdu, obok markę samochodu 
i model (Rys.3 i Rys.4). Kolejny krok to wybór 
typu silnika, po którym ukaże się tabela z listą 
filtrów, wraz z zastosowaniem do wybranego 
samochodu (Rys.5).

Jak wymienić?
Aby wymienić filtr powietrza, trzeba 

zacząć od zlokalizowania obudowy (naj-
częściej plastikowej, usytuowanej z boku 
silnika). Obudowa jest zabezpieczona za-
trzaskami lub śrubami. Pokrywę należy 
demontować delikatnie, aby niczego nie 
uszkodzić. w środku obudowy widoczny 
jest wkład w kształcie prostopadłościanu lub 
walca. Filtry powietrza są zazwyczaj wyko-
nane z jasnego materiału, co pozwala oce-
nić skalę zanieczyszczenia. Po wyjęciu filtra, 
należy oczyścić obudowę z kurzu i innych 
zabrudzeń, używając do tego celu mokrej 
szmatki lub odkurzacza. Uwaga: nie wolno 
dopuścić do przedostania się brudu w głąb 
układu dolotowego. 

wkład powietrza należy montować 
w taki sposób, aby nie odkształcić plis. war-
to też zwrócić uwagę, czy dobrze ułożyła się 
uszczelka, a następnie całość zamknąć pokry-
wą. Na koniec zaleca się  sprawdzenie, czy 
połączenie rury dolotowej z obudową filtra 
powietrza jest szczelne.

  Paweł dudek

Rys.3 Widok okna katalogu internetowego 

Rys.4 Widok okna katalogu internetowego z wybranym modelem samochodu

Rys.5 Widok tabeli filtrów dla wybranego modelu
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wśród mechaników samochodo-
wych, jak też kierowców, którzy 
sami wykonują drobne naprawy, 

często pojawiają się pytania o filtry paliwa. 
Okazuje się, że ten rodzaj filtrów przyspa-
rza sporo trudności podczas wymiany. Spe-
cjalnie dla naszych Czytelników zebraliśmy 
kilka najważniejszych pytań i poprosiliśmy 
ekspertów z działu konstrukcyjno-techno-
logicznego PZL Sędziszów o wyjaśnienie 
wątpliwości. 

Mechanik poleca mi wymianę całego fil-
tra paliwa, nowego - wkład plus obudo-
wa. Mówi, że tak jest najlepiej. Jednak 
moi znajomi wymieniają jedynie wkłady 
filtrów. Jaka jest różnica pomiędzy wy-
mianą całego filtra i wkładu?

Nie ma potrzeby wymiany kompletnego 
filtra (oczywiście jeżeli jest to filtr z wymien-
nym wkładem), głównie ze względów ekono-
micznych. Cena filtra kompletnego przewyż-
sza cenę wkładu co najmniej pięciokrotnie. 
Jedynym uzasadnieniem takiej wymiany jest 
mechaniczne uszkodzenie obudowy filtra lub 
inna tego typu wada, powstała w czasie eks-
ploatacji.

Wymieniłem filtr paliwa w audi A4 1.9 
i pojawił się problem z odpalaniem po 
postoju. Nie odpinałem żadnych prze-
wodów, odkręciłem tylko filtr paliwa. Sa-
mochód odpalił, ale po ok. 20 minutach 
silnik zaczął ciężej pracować i zapowie-
trzać się. Czy przyczyną może być uszko-
dzony filtr?

Przeważnie występuje problem z nieszczel-
nością zaworka na filtrze paliwa. Usterką może 
być również przekaźnik pompy paliwa. Jeśli filtr 
jest wadliwy, paliwo samoistnie się cofa. 

Nie mając danych dotyczących rocznika 
produkcji samochodu i typu silnika, możemy 
stwierdzić, że wg katalogu może to być filtr pa-
liwa przykręcany do specjalnej głowicy z gwin-
tem M16x1.5 (DS81) lub z wężykami bez gło-
wicy (PDS741). Jeżeli użytkownik - jak pisze 
- nie odpinał żadnych przewodów, to w samo-
chodzie ma pierwszy typ filtra. W takim wy-
padku, po wymianie filtra, cały układ należy 

starannie odpowietrzyć - do tego celu w po-
krywie głowicy filtra powinien być przeznaczo-
ny wkręt, a w niektórych modelach specjalna 
ręczna pompka. Jeżeli pompa główna i inne 
elementy układu wyposażono w odpowietrzni-
ki, należy kolejno wykonać tę czynność. Nale-
ży też sprawdzić szczelność głównej uszczelki 
filtra oraz korka do usuwania wody z paliwa, 
który umieszczony jest na dole korpusu filtra.

Czy przy wymianie filtra paliwa z obudo-
wą występuje jakaś uszczelka? Przeczyta-
łem, że wymienia się ją wraz z wymianą 
filtra, ale nie znalazłem oddzielnie takiej 
uszczelki.

Uszczelki dodatkowe dostarcza się wraz 
z wkładami do tzw. filtrów rozbieralnych oraz 
z filtrami do silników benzynowych z układami 
wtryskowymi, w których przewody paliwowe są 
zakręcane na gwint. Natomiast do filtrów pali-
wa typu puszkowego, przykręcanych do głowic, 
nie dołącza się dodatkowych uszczelek.

Co zrobić, żeby filtr paliwa po wymianie 
nie był zapowietrzony? Wiem, że w nie-
których samochodach odpowietrza się 
filtr przekręcając kluczyk (musi być wy-
jęty przewód odprowadzający paliwo od 
filtra), a wtedy automatyczna pompka 
wtłoczy paliwo do filtra. Czy tak powi-
nienem zrobić?

Zakładając, że wszystkie czynności zwią-
zane z demontażem i montażem nowego filtra 
lub wkładu zostały wykonane poprawnie, na-
leży starannie odpowietrzyć instalację paliwo-
wą. Trzeba  pamiętać, aby przed tą czynno-
ścią filtr był napełniony paliwem, co znacznie 
skróci czas odpowietrzania. W silnikach benzy-
nowych z układem wtryskowym wystarczy kil-
ka razy przekręcić kluczyk w pozycję „zapłon”, 
ale bez uruchamiania silnika, aby pompa na-
pełniła cały układ paliwem. W starszych sa-
mochodach, z układem paliwowym gaźniko-
wym, wygląda to podobnie, mimo że nie ma 
pompki elektrycznej. Jeżeli instalacja paliwowa 
wyposażona jest w ręczną pompkę (przycisk 
na obudowie filtra lub gumowe zgrubienie na 
przewodach paliwa), przed uruchomieniem sil-
nika, za pomocą pompki należy napełnić układ 

paliwem. Następnie trzeba poluzować odpo-
wietrznik - specjalny wkręt umieszczony na po-
krywie filtra - do chwili, gdy zacznie się z nie-
go wydobywać czyste paliwo, bez pęcherzyków 
powietrza, po czym dokręcić wkręt. Jeżeli na-
stępne elementy układu (pompa główna, listwa 
zasilająca itp.) są wyposażone w podobne od-
powietrzniki, należy kolejno wykonać podobne 
czynności. Następnie trzeba uruchomić silnik 
i odczekać aż wzrośnie jego temperatura. Je-
żeli pracuje równo, to oznacza że wtryskiwacze 
się odpowietrzyły. W przypadku problemów 
z pracą silnika, opisane wyżej czynności należy 
powtórzyć. Gdy po zgaszeniu silnika problem 
zapowietrzenia powraca, należy znaleźć miej-
sce, w którym występuje nieszczelność: mogą 
to być uszczelki na przewodach filtra lub sa-
mym filtrze, zawór termiczny nadmiaru pali-
wa z układu wtryskowego lub jego szczelność. 
Można też szybko odpowietrzyć układ po wy-
mianie filtra za pomocą pompy odsysającej, 
podłączając ją do przewodu wylotowego, zdję-
tego z filtra.

Chcę samodzielnie wymienić filtr pa-
liwa - ten większy, kształtem podobny 
do filtra oleju, stosowany w starszych 
samochodach. Filtr jest umiejscowio-
ny niedaleko skrzynki z bezpiecznika-
mi i przekaźnikami. Przewody paliwo-
we odczepiam bez problemu, bo są na 
wsuwki, ale nadal nie wiem jak wycią-
gnąć sam filtr, który jest wkręcany na 
gwint i siedzi w osłonie.

Proszę wykonać następujące czynności: 
• odłączyć akumulator (gdy trzeba - także 

obudowę bezpieczników) 
• nad filtrem znajduje się specjalna puszka, 

do której dopina się przewody paliwowe – 
proszę je odkręcić

• wykręcić całą obudowę i dopiero wtedy do-
stać się do filtra

• jeżeli filtr jest zbyt mocno wciśnięty w obu-
dowę, proszę wypchnąć go z dołu 

• po wymianie filtra, całość ponownie skręcić
• w celu odpowietrzenia układu paliwa pro-

szę przekręcić kluczyk, aby pompa zaczęła 
pracować i podawać paliwo; czynność po-
wtórzyć 4 razy po 20 sekund.

Trudności z wymianą filtra paliwa
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TRANSPORT

Filtry w transporcie
Nasze filtry przeznaczone dla sek-

tora transportowego cieszą się coraz 
większą popularnością.  Uczestniczy-
my w kolejnej edycji Spotkań Transpor-
towych i rozwijamy współpracę z wio-
dącym producentem autobusów.

Podczas wiosennej edycji Spotkań Trans-
portowych TSL promowaliśmy ofertę filtrów 
PZL Sędziszów wśród przewoźników, przed-
stawicieli firm transportowych oraz pracow-
ników działu transportu drogowego. Byliśmy 
kolejno w Białymstoku, Poznaniu i Gdańsku, 
gdzie firmę reprezentował Bogusław Satława, 
Członek Zarządu PZL Sędziszów. 

– Na konferencji TSL poruszane są najważ-
niejsze tematy związane z prowadzeniem dzia-
łalności transportowej – wyjaśnia Bogusław Sa-
tława. – Tym bardziej cieszy fakt, że nasze filtry 
wzbudzają tak duże zainteresowanie uczestni-
ków. W trakcie wystąpienia prezentuję też dzia-
łalność całej Grupy UNIMOT, do której należy 
PZL Sędziszów. Obecnie naszym partnerom 

i kontrahentom z sektora transportowego może-
my bowiem zaproponować synergię ofert, czyli 
zarówno filtry do samochodów ciężarowych, jak 
też paliwa. 

Kolejnym ważnym krokiem w sektorze 
transportowym jest współpraca PZL Sędzi-
szów S.A. z firmą Solaris Bus & Coach S.A. 
Obecnie w naszym zakładzie trwają zaawan-
sowane prace konstrukcyjne nad nowym fil-
trem do autobusów marki Solaris. 

– W najbliższym czasie będziemy prze-
prowadzać badania testowe nowego filtra po-
wietrza do autobusów – tłumaczy Bogusław 
Satława. – Początkowo filtr jest montowany 
w autobusie na terenie fabryki i przechodzi pró-
by wytrzymałościowe. Następnie wyrób prze-
chodzi badania eksploatacyjne, czyli teksty pod 
kątem chłonności i skuteczność filtracji. Cały 
proces konstrukcyjno-badawczy trwa ok. pół 
roku. Mamy nadzieję, że będziemy realizować 
więcej tego rodzaju projektów dla czołowego 
producenta autobusów, jakim jest Solaris.
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NOWOŚCI W OFERCIE

FILTR POWIETRZA WA15110
wyMiARy:
 ŚRedNiCA ŚRedNiCA wew. wySOKOŚĆ
  91.0 50.0 135.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON MANN HeNGST
 AR364 C1036/1 e386L

ZASTOSOwANie:
SMART (dAiMLeR AG) OS.: CiTy / 97-08

FILTR POWIETRZA WA20274
wyMiARy:
 ŚRedNiCA ŚRedNiCA wew. wySOKOŚĆ
 146,0 89,0 240,0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON MANN HeNGST
 AR234/6 C15007 e1113L

ZASTOSOwANie:
ALFA ROMeO OS.: GiULieTTA ii / 10-: 1.4 TB 16V,
1.4 TB 16V Multiair, 2.0 JTdM, 2.0 JTdM 16V 

WKłAD FILTRA POWIETRZA WA53196
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ  SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
  237 mm  272 mm  70 mm

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN  KNeCHT/MAHLe
 AP144/3 C27013 LX2864

ZASTOSOwANie: 
TOyOTA OS.: AURiS i / 07-, AURiS ii / 12-, AVeNSiS iii / 09-,
COROLLA X / 07-, COROLLA Xi / 13-, VeRSO / 09-, 

WKłAD FILTRA POWIETRZA WA53280
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ  SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
  244.0 177.0 47.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN  KNeCHT/MAHLe
 AP144/3 C27013 LX2864

ZASTOSOwANie: 
TOyOTA OS.: AURiS i / 07-, ALURiS ii / 12-, AVeNSiS iii / 09-,
COROLLA X / 07-, COROLLA Xi / 13-, RAV 4 iii / 05-, RAV 4 iV / 12-,
VeRSO / 09-, yARiS i / 99-08, yARiS ii / O6-11,

FILTR PALIWA PDS7471
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ wySOKOŚĆ ŚRedNiCA wew.
 89.0 193.0 9.5

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN  KNeCHT/MAHLe
 PP990 wK853/23 H343wK

ZASTOSOwANie:
OPeL: OS.: CORGA-d / 06-,
VAUXHALL: OS.: CORSA MK iii / 06-,

WKłAD FILTRA OLEJU WO1524x4
 wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ ŚRedNiCA wew. wySOKOŚĆ
 64.0 33.0 115.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN HeNGST
 Oe677/4 HU7010Z e11Hd204

ZASTOSOwANie:
dOdGe OS.: CALiBeR / 06-,. eVOBUS/MeRCedeS-BeNZ/
SeTRA CięŻ.: SPRiNTeR MOBiLiTy/CiTy/TRANSFeR/TRAVeL
(906),. iNFiNiTi OS.: Q50 (V37), Q70 (y51), . JeeP OS.: 
COMPASS / 06-, PATRiOT / 07-, . MeRCedeS-BeNZ (dC) OS.: 
A-KLASSe (w176) / 12-, B-KLASSe (w246) / 11-, C-KLASSe
(w204) / 07-, C-KLASSe (w205/S205), CLA (C117) / 13-, CLS
(C218) CLS SHOOTiNG BRAKe (X218), e-KLASSe / 09-, 
e-KLASSe COUPe/CABRiOLeT / 09-, GLA (X156) / 13-, GLC
(X253), GLe (w166), GLK (X204) / 08-, M-KLASSe / 97-, 
S-KLASSe / 72-, SLK-KLASSe / 96-, SPRiNTeR ii / 06-, V-KLASSe
/ 96-03, ViANO (639) / 03-, ViTO ii / 03-, ViTO iii (447), . VdL
BUS +COACH CięŻ: VdL MidCity / Mideuro, 

FILTR OLEJU PP1042
 wyMiARy:
 ŚRedNiCA wySOKOŚĆ GwiNT
 96.0 176.0 M27x2

ZAMieNNiKi:
 MANN SF-FiLTeR FLeeTGUARd
 w9019 SP4895 LF16117

ZASTOSOwANie:
CASe-iH – MASZ. ROL.: FARMALL A-SeRiA, JX-SeRiA, 
JXC-SeRiA, JXU-SeRiA, MAXXUM MX-SeRiA, PUMA-SeRiA,
QUANTUM-SeRiA. CASe-STeyR – MASZ. ROL.: 400-SeRiA,
6000-SeRiA, CVT-SeRiA, KOMPAKT-SeRiA, PROFi-SeRiA. 
CLAAS - MASZ. ROL.: NeCTiS-SeRiA, NeXOS-SeRiA. 
New HOLLANd- MASZ. ROL.: T4000-SeRiA, T5000-SeRiA, 
T6-SeRiA, T6000-SeRiA, T7-SeRiA, T7000-SeRiA, 
Td 5000-SeRiA, TK-SeRiA, TL-A SeRiA, TL-SeRiA, 
TN/TNA/TNd/TNdA/TNF/TNS/TNN/TNV-SeRiA, 
TS-A Plus/TS-A dTA(delta)-SeRiA, TS-SeRiA.
New HOLLANd CONSTRUCTiON – MASZ. ROBO.: 
B / LB-SeRiA, e / eC / Le-SeRiA.

FILTR PALIWA FPP10
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ wySOKOŚC ŚRedNiCA wew.
 113.0 187.0 8.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN  KNeCHT/MAHLe
 PS980/4 wK939/8X KL600d

ZASTOSOwANie:
NiSSAN OS.: ALMeRA ii / 00-, JUKe / 10-, KUBiSTAR / 03-,
MiCRA iii / 03-, MiCRA iV / 06-, NOTe / 06-, NV200 / 09-, 
TiidA / 08-,. ReNAULT OS.: CLiO ii / 98-, KANGOO i / 97-,
THALiA i / 98-08, THALiA ii / 08-. SUZUKi OS.: JiMNy / 98-.
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FILTR POWIERZA WA20336
wyMiARy:
 ŚRedNiCA ŚRedNiCA wew. wySOKOŚĆ
  147.0 95,0 218,0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON MANN 
 AR234/5 C15005 

ZASTOSOwANie:
ALFA ROMeO OS.: GiULieTTA ii / 10-: 1.6 JTdM 16V, 1.8 TBi 16V

FILTR POWIETRZA WA50587
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
  291.0 211.0 38.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON MANN FiAT
 AP003/8 CU2975 K05018777AB

ZASTOSOwANie:
JeeP OS.: CHeROKee ii / 02-, CHeROKee iii / 07-, 
CHeROKee PiONeeR / 04-, COMANdeR / 06-, 
GRANd CHeROKee iii / 05-, LiBeRTy i / 01-, wRANGLeR ii / 03-. 

FILTR PALIWA FPS051
wyMiARy:
 ŚRedNiCA ŚRedNiCA wew. GwiNT
 51.0 9.0 7.0

ZAMieNNiKi:
 FLeeTGUARd SF-FiLTeR New HOLLANd
 FF5430 SK3762 87329736

ZASTOSOwANie:
CASe iH: MASZyNy ROL.: FARMALL, JX-SeRiA, JXU-SeRiA, MX-SeRiA,
MXM-SeRiA, QUANTUM, . CASe-STeyR MASZyNy ROL.: CVT-SeRiA,
KOMPAKT-SeRiA, PROFi-SeRiA,. New HOLLANd MASZyNy ROL.:
T4/T4000-SeRiA, T5000-SeRiA, Td/Tdd-SeRiA, Td5000-SeRiA, 
TL/TL-A-SeRiA, TM-SeRiA, TS/TS-A-SeRiA,

FILTR POWIETRZA WA59394
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
 205.0 168.0 84.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON MANN
 AP080/10 C21104/2

ZASTOSOwANie:
CiTROËN:   OS.:   BeRLiNGO i / 98-, 
PeUGeOT:   OS.: PARTNeR / 98-09.

FILTR PALIWA FPS051
wyMiARy:
 ŚRedNiCA wySOKOŚĆ GwiNT
 95.5 129.0 M14x1,5

ZAMieNNiKi:
 MANN SF-FiLTeR FLeeTGUARd
 wK9029 SK3692 FS19504

ZASTOSOwANie:
CASe-iH – MASZyNy ROL.: JX-SeRiA, JXU-SeRiA.
FiATAGRi – MASZyNy ROL.: 110-SeRiA, 80-SeRiA .
New HOLLANd – MASZyNy ROL.: 100-SeRiA, Td/Tdd-SeRiA, 
TK-SeRiA, TL-SeRiA, TN/TNA/TNd/TNdA/TNF/TNS/TNN/TNV-SeRiA

FILTR KABINY WA60201
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
 217.0 195.0 25.0

ZAMieNNiKi:
 FiLTRON  MANN  KNeCHT/MAHLe
 K1303 CU2227 e3974Li

ZASTOSOwANie:
CHRySLeR OS.: SeBRiNG / 01-10, dOdGe OS.: AVANGeR / 69-,
CALiBeR / 06-, JOURNey / 08-, FiAT OS.: FReeMONT / 11-, 
JeeP OS: COMPASS / 06-, PATRiOT / 07-, LANCiA OS.: FLAViA / 12-,

FILTR HYDRAULICZNY WH22-25
wyMiARy:
 ŚRedNiCA ŚRedNiCA wew. wySOKOŚĆ
 45.0 25.0 100.0

ZAMieNNiKi:
 wiX BALdwiN FLeeTGUARd
 92082e PT9477 HF28912

ZASTOSOwANie:
FiAT AGRi – MASZyNy ROL.: 50-SeRiA,60-SeRiA,70-SeRiA,
80-SeRiA,90-SeRiA,100-SeRiA,110-SeRiA,400-SeRiA, 
500-SeRiA, 600-SeRiA,700-SeRiA,800-SeRiA,900-SeRiA,
1000-SeRiA. FORd – MASZyNy ROL.: 4000-SeRiA,
5000-SeRiA,6000-SeRiA,7000-SeRiA.
New HOLLANd – MASZyNy ROB.: L-SeRiA.
CASe-iH-MASZyNy ROL.: JXU-SeRiA.

NOWOŚCI W OFERCIE
FILTR POWIETRZA WA50458
wyMiARy:
 dŁUGOŚĆ SZeROKOŚĆ wySOKOŚĆ
  147.0 95,0 218,0

ZAMieNNiKi:
 FiAT CHRySLeR AL FiLTeR
 K04861756AA 04861756AA ALA-8697

ZASTOSOwANie:
dOdGe OS.: dURANGO / 13-, . JeeP OS.:CHeROKee iii/ 09-,.
LeXUS OS.: eS / 89-97, NX / 14-, RX / 00-, 
TOyOTA OS.: AVALON / 13-,



14 Magazyn Klientów PZL SędziSzów S.A.

INICJATYWY

Potencjał naszego zakładu jest wy-
korzystywany wielokierunkowo. dys-
ponując znakomitym parkiem maszy-
nowym, a przede wszystkim mając 
w swoich kadrach wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów, postanowi-
liśmy poszerzyć zakres działalności 
NARzędziOwNi PzL SędziSzów 
o dodatkowe usługi.

w pierwszym kwartale br. na terenie 
zakładu dokonano przeniesienia dotych-
czasowej części narzędziowni do nowego 
budynku. Park maszynowy został podda-
ny licznym przeglądom i remontom, dzię-
ki czemu obecnie mamy możliwość wyko-
nywania najbardziej wymagających zleceń. 
Świadczymy wszelkie usługi w zakresie 
wykonania i regeneracji oprzyrządowa-
nia. Naszą specjalizacją są przyrządy wyko-
rzystywane do obróbki plastycznej metalu 

(tłoczniki, stemple, matryce, wykrojniki), ale 
również przyrządy związane z innymi pro-
cesami technologicznymi oraz do obróbki 
cieplnej.

– Dotychczas narzędziownia PZL Sę-
dziszów obsługiwała wyłącznie wewnętrzne 
potrzeby związane z  oprzyrządowaniem – 
twierdzi Grzegorz Tomasik, Członek Zarzą-
du i dyrektor Produkcji PZL Sędziszów S.A. 
- Dzięki optymalizacji produkcji oraz poczynio-
nym inwestycjom udało nam się tak zorgani-
zować pracę, żeby sektor przyjmował również 
zlecenia zewnętrzne. W ostatnim czasie zre-
alizowaliśmy kilka takich zleceń, a obecnie je-
steśmy na etapie negocjacji kontraktu na cały 
zestaw oprzyrządowania dla jednej z podkar-
packich firm.

Oprócz produkcji i regeneracji przy-
rządów, NARZędZiOwNiA świadczy też 
usługi konstrukcyjne. Nasz doświadczo-

ny dział konstrukcyjno-technologiczny jest 
w stanie sprostać wszelkim wymagającym 
projektom. 

warto podkreślić, że uruchomienie dzia-
łalności sektora na tak dużą skalę wiąże się 
z koniecznością poszerzenia kadry specjali-
stów pracujących w tym obszarze. Jest to do-
skonała szansa dla absolwentów szkół zawo-
dowych, którzy już teraz mogą ubiegać się 
o pracę w PZL Sędziszów S.A.

- Śledzimy rynek pracy pod kątem pozy-
skania nowych pracowników, którzy specjalizu-
ją się w takich zawodach, jak: szlifierz, tokarz, 
operator, monter, ślusarz. Liczymy też, że ab-
solwenci szkół technicznych i zawodowych ze-
chcą przyłączyć się do zespołu PZL Sędziszów 
i stworzą NARZĘDZIOWNIĘ, która będzie 
świadczyła kompleksowe, najbardziej skompli-
kowane usługi dla zewnętrznych podmiotów – 
dodaje Grzegorz Tomasik.

NARzędzi     wNiA 
DLA KAŻDEGO
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PRODUKCJA SPECJALNA

BeRLiN  
AiR SHOw
W dniach 1-4 czerwca 2016 r. 
PZL Sędziszów zaprezentuje swoją 
ofertę na Międzynarodowych  
Targach Lotnictwa w Berlinie.

Już po raz drugi weźmiemy udział w tar-
gach lotniczych, które są uważane za naj-
starsze w historii i jedne z największych na 

świecie. w tym roku odbędą się one w krót-
szej i bardziej zwięzłej formie. Oferty dla 
przedstawicieli firm i instytucji związanych 
z lotnictwem i astronautyką będą dostępne 
przez cały czas trwania targów, natomiast 
przez dwa ostatnie dni targi będą otwarte 
także dla publiczności - wszystkich, którzy 
chcą oglądać prezentowane maszyny latają-
ce i pokazy lotnicze.

PZL Sędziszów S.A. wystawi swoją 
ofertę wspólnie z Krajowym Klastrem Klu-
czowym dolina Lotnicza, którego jesteśmy 
członkiem.

Zakres tematyczny imprezy: lotnictwo 
cywilne i wojskowe, transport lotniczy, linie 
lotnicze, operatorzy lotnisk, organizacja ru-
chu lotniczego, administracja, lotnictwo kor-
poracyjne,  usługi dla ruchu komercyjnego, 
samoloty bojowe, transportowe, maszy-
ny bezzałogowe, samoloty ultralekkie, heli-
koptery cywilne i wojskowe, wyposażenie, 
silniki, materiały, części, nowe technologie, 
urządzenia i ich elementy, ekspozycja i fo-
rum dotyczące lotów kosmicznych, szkole-
nia, symulatory.

więcej informacji  
na stronie Organizatora
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NASI PARTNERZY

Początek działalności firmy to rok 1975 
i powstanie Centralnej Bazy Czę-
ści Zamiennych AGROMA z siedzi-

bą w Kutnie. Następnie w 1990 r., na ba-
zie przemian ustrojowych, powstaje PHSR 
Agroma Kutno, a po 10 latach działalności, 
w 2000 r. PHSR Agroma Kutno tworzy Cen-
trum Techniki Rolniczej.

w wyniku komercjalizacji w 2010 r. po-
wstaje AGROMA KUTNO Sp. z o.o., której 
zorganizowaną część oraz kontrolę w 2015 r. 
przejmuje firma POLSAd Jacek Korczak, two-
rząc spółkę AGROMA POLSAd Sp. z o.o. 

40-latek w rolnictwie
AGROMA POLSAD Sp. z o.o. Centrum Techniki Rolniczej 
od ponad 40 lat jest wsparciem dla rolnictwa. 

AGROMA POLSAd Sp. z o.o. zaopatru-
je klientów m.in. w części zamienne i akceso-
ria do maszyn rolniczych, pasze, nawozy oraz 
maszyny rolnicze. Sieć sprzedażowa tworzo-
na jest poprzez rozbudowę własnych punk-
tów sprzedaży oraz w oparciu o współpracę 
ze sklepami zewnętrznymi. 

Obecnie AGROMA POLSAd to 17 punk-
tów sprzedaży, od podkrakowskiego Miecho-
wa, aż po Solnicę, niedaleko Gdańska. Profil 
działalności firmy nie uległ zmianie od 1975 r. 
i nadal jest to przede wszystkim sprzedaż czę-
ści zamiennych do maszyn rolniczych polskich 

marek. w związku z pojawieniem się na pol-
skim rynku coraz większej ilości używane-
go sprzętu zagranicznego, firma postanowiła 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i od 
kilku lat rozwija dział również z częściami do 
tego typu traktorów i maszyn. w swojej boga-
tej ofercie proponujemy klientom części m.in. 
do: Massey Ferguson, Claas, John deere, 
Kongskilde, Overum, Krone, Kuhn i innych.

Nowością w AGROMA POLSAd Sp. 
z o.o. jest rozpoczęcie współpracy z japoń-
ską marką KUBOTA. To właśnie w Kutnie 
ciągniki w pomarańczowym kolorze są do-

Agroma Polsad Sp. z o.o.
99-300 Kutno
ul. Sklęczkowska 42
sekretariat@agromapolsad.pl
www.agromapolsad.pl
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my mają w sieci 32 sklepy – dokładnie tyle, 
co kutnowska Agroma w czasach swojej 
świetności.

w żadnej z przejętych przez POLSAd 
firm nie doszło do drastycznych restruktu-
ryzacji - znaczna część obu załóg pozostała, 
a dzięki wprowadzonym zmianom organiza-
cyjnym w AGROMie POLSAd, spółka szybko 
ograniczyła straty oraz poprawiła jakość obsłu-
gi klientów. 

w poznańskiej Agromie zostaną wpro-
wadzone profesjonalne ciągniki rolnicze, 
które są obecnie w ofercie firmy POLSAd. 
Pozwoli to na maksymalne wykorzystanie 
nowych punktów sprzedażowych na terenie 
wielkopolski i województw lubuskiego i ku-
jawsko-pomorskiego.

Obie spółki zachowują status niezależnie 
działających przedsiębiorstw, choć korzysta-
ją z efektów synergii, np. poprzez realizację 
wspólnej polityki zakupowej. 

w planach jest również dalsze rozszerza-
nie sieci sprzedaży i utworzenie nowych pla-
cówek AGROMA POLSAd w Kole, Sieradzu 
i włocławku.

Bazując na naszym doświadczeniu i cią-
głym rozwoju, tworzymy firmę, której ce-
lem jest jak najlepsza obsługa i dbałość 
o Klienta.

zbrajane – montowane są koła, fotele i lu-
sterka – i tak doposażone, nawet w ilości ty-
siąc sztuk rocznie, zabezpieczają potrzeby 
polskiego rynku i nie tylko.

Taka strategia wynika bezpośrednio z po-
stępującej specjalizacji poprzez skuteczne 
profilowanie asortymentu również w zakre-
sie sprzętu pomocniczego. w ślad za utrzy-
mywaniem w ofercie konkretnych marek 

idzie sukcesywne zaopatrywanie w części 
zamienne.

w związku z dalszym dynamicznym 
rozwojem spółki, w styczniu 2016 r. prze-
jęła ona kontrolę nad lustrzaną firmą z za-
chodu tj. Agromą Poznań S.A.  Pozwoliło 
to przede wszystkim zwiększyć potencjał 
handlowy, ponieważ łącznie z 15 placów-
kami handlowymi Agromy Poznań obie fir-

NASI PARTNERZY

Fot. Agroma Poznań S.A. 

Fot. Agroma Poznań S.A. 



Samochody brudzą się przez cały rok, ale to 
właśnie wiosną ruch w myjniach samochodowych 
jest największy. Dlaczego? Bo światło słoneczne 
wydobywa wszelkie zabrudzenia i zacieki – 
zarówno te na karoserii, jak i wewnątrz pojazdu. 
Jest to więc najlepszy moment, aby dokładnie 
zadbać o czystość samochodu.
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DLA KIEROWCY

chą parę pod wysokim ciśnieniem. Tego typu 
myjnie odradza się  użytkownikom pojazdów, 
w których widoczne są jakiekolwiek pęknięcia 
i uszkodzenia karoserii.

Weź sprawy  
w swoje ręce

w ostatnich latach najpopularniejsze 
w naszym kraju są samoobsługowe myjnie 
bezdotykowe, w których nie ma fizycznego 
kontaktu szczotek z karoserią. dzięki temu 
minimalizuje się zagrożenie uszkodzenia la-

kieru. działanie tzw. mikroproszku, w połą-
czeniu z temperaturą i wysokim ciśnieniem, 
gwarantuje doskonały rezultat, porównywal-
ny z efektem mycia przy użyciu szczotek. do-
datkowym zabezpieczeniem jest nanoszony 
na powierzchnię pojazdu gorący nano-wosk, 
który chroni lakier m.in. przed niszczącym 
działaniem promieni UV. Ponadto kierowcy 
mogą wybrać jakość mycia, jak też jego koszt 
i czas. Przy tego rodzaju myjniach, zwanych 
też „parkami czystości”, znajdują się też sta-
nowiska do suszenia tapicerek i odkurzacze, 
co pozwala kompleksowo zadbać o estety-
kę pojazdu.

Co ty wiesz o sprzątaniu?

Szybki prysznic
Czyszczenie pojazdu najlepiej rozpo-

cząć od starannego umycia karoserii, z wy-
korzystaniem dobrej jakości środków myją-
cych oraz wysokiej temperatury lub ciśnienia. 
Najszybciej można to zrobić w automatycz-
nych myjniach samochodowych typu tune-
lowego, gdzie pojazd jest przeciągany pasem 
transmisyjnym i dokładnie czyszczony szczot-
kami, środkami chemicznymi, a następnie su-
szony.  w myjniach portalowych, spotykanych 
najczęściej na stacjach benzynowych i przy 
marketach, szczotki oraz systemy nanoszenia 
środków myjących znajdują się na specjalnej, 
ruchomej konstrukcji, która zawiera szereg 
dodatkowych opcji konserwujących i pole-
rujących. Minusem tego typu myjni są częste 
uszkodzenia powłoki lakierniczej samocho-
dów. Z kolei najbardziej ekologicznym rozwią-
zaniem są myjnie parowe, wykorzystujące su-



UwAGA:
Istnieje wiele metod usuwania zabrudzeń, 
np. za pomocą o produktów spożyw-
czych. Jeśli masz swój sprawdzony spo-
sób na skuteczne usuwanie zanieczysz-
czeń wewnątrz samochodu – podziel się 
z nami. Trzech autorów najciekawszych 
rozwiązań nagrodzimy atrakcyjnymi ze-
stawami do mycia pojazdów.
Teksty prosimy przysyłać na adres mar-
ta.bilonowicz@pzlsedziszow.pl do 
20 czerwca br., w temacie  wpisując 
Konkurs ŚF. 
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DLA KIEROWCY

Wosk dobry na wszystko
wiosną i latem, gdy samochód jest na-

rażony na silne działanie promieni UV, lakier 
zaczyna blednąć i matowieć. dodatkowym 
problemem są ptasie odchody, które przykle-
jają się na rozgrzaną warstwę karoserii. Nocą, 
gdy lakier twardnieje, takie zabrudzenia mogą 
wywołać niewidoczne gołym okiem mikro-
uszkodzenia pogarszające ochronę meta-
lu przez lakier. dlatego oprócz regularnego 
mycia, które zmniejsza skutki działania brudu 
i ptasich odchodów, równie istotne jest wo-
skowanie samochodu. wosk nie tylko spo-
walnia proces korozji, ale odbija promienie 
słoneczne, dzięki czemu nie przenikają one 
przez warstwę farby i nie osłabiają pigmentu. 
Nawoskowana powierzchnia ułatwia też usu-
wanie wody i ogranicza przyczepność kurzu. 
woskowanie powinno się przeprowadzać 
minimum raz na miesiąc, a w czasie upałów 
– nawet raz na 2 tygodnie.

Samochodowe SPA
Obecnie na rynku mamy ogromny wy-

bór produktów chemicznych dedykowa-
nych dla branży motoryzacyjnej. Prepara-

ty te nie tylko zabezpieczają poszczególne 
części pojazdu, ale też odnawiają, oczysz-
czają, pielęgnują i odświeżają. w szerokiej 
gamie kosmetyków przeznaczonych do 
pielęgnacji wnętrza samochodu znajdziemy 
m.in. środki do kokpitu, do tapicerek skó-
rzanych i materiałowych, do impregnacji, 
a także odplamiacze, bakteriobójcze od-
świeżacze i neutralizatory zapachów. Bio-
rąc pod uwagę zawartość toksycznych che-
mikaliów w niektórych środkach (co jest 
szczególnie ważne u kierowców alergicznie 
reagujących na substancje drażniące), zaleca 
się stosowanie wielofunkcyjnych prepara-
tów czyszcząco-myjących, które doskona-
le usuwają silne zabrudzenia z powierzch-
ni skórzanych, tekstylnych, tworzywach 
sztucznych oraz laminatów, nie powodując 
ich uszkodzeń. Tego rodzaju środek nale-
ży rozpylić na powierzchni i przetrzeć gąb-
ką, następnie odczekać ok. 15 sekund i po-
nownie przetrzeć powierzchnię - najlepiej 
szmatką płukaną w czystej wodzie. 
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PROPOZYCJE

Znów szkolimy 
praktykantów

Kolejni uczniowie sędziszowskiego ze-
społu Szkół Technicznych im. Prof. Karola Ol-
szewskiego rozpoczęli praktyki zawodowe 
w PzL Sędziszów S.A. Praktykanci szkolą się 
od kwietnia, głównie w narzędziowni i warsz-
tacie elektrycznym, pod nadzorem p. Andrze-
ja Berlika.

Zajęcia na terenie zakładu umożliwią uczniom 
nabycie umiejętności praktycznych i uzupełniających 
wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w szko-
le. Stwarzają też możliwość poznania oczekiwań po-
tencjalnych pracodawców.

Na podstawie zawartego porozumienia o współ-
pracy edukacyjno-wychowawczej z Zespołem Szkół 
Technicznych oraz powiatem ropczycko-sędziszow-
skiego, młodzież z regionu kształci się zawodowo 
w PZL Sędziszów S.A. już od dwóch lat. Głównym 
celem organizowania praktyk jest walka z lokalnym 
bezrobociem oraz pomoc absolwentom w wejściu 
na rynek pracy. Projekt jest koordynowany przez Sto-
warzyszenie dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji.

Wspieramy Fundację 
„PHENIx”

w ostatnim czasie przekazali-
śmy na rzecz Fundacji Pomocy Nie-
pełnosprawnym „PHENiX” puszko-
wy filtr paliwa FP 55. Filtr zostanie 
zamontowany w instalacji paliwo-
wej na jachcie stalowym B-800, któ-
ry jest budowany dla podopiecznych 
fundacji.

Jako firma społecznie odpowiedzialna, 
popieramy takie inicjatywy i chętnie bierze-
my udział w akcjach, których celem jest nie-
sienie pomocy. 

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym 
„PHeNiX” zajmuje się osobami niepełno-
sprawnymi ruchowo, prowadząc rehabilita-
cję w miejscu zamieszkania podopiecznych 
- głównie dzieci i młodzieży. 

Podnosimy swoje kwalifikacje
Kadra zarządzająca PZL Sędziszów S.A. wzięła udział w szkoleniu biznesowym, prowadzo-

nym przez p. Karinę Tomczyk. Uczestnicy poznali m.in. ciekawą koncepcję wHy-HOw-wHAT 
oraz tajniki jej wykorzystania w życiu zawodowym. Tego rodzaju szkolenia usprawniają komuni-
kację wewnętrzną i z pewnością poprawiają jakość współpracy w naszym zespole.



21Świat Filtrów

CIEKAWOSTKI

Klub siatkarski UKS „Tęcza” Sędziszów 
Małopolski w sezonie 2015/16 brał 
udział w rozgrywkach ii ligi męż-

czyzn, w grupie 6. Było to duże wyzwanie 
i dla zawodników, i dla zarządu klubu. Na-
leżało zapewnić odpowiedni budżet, ponie-
waż wydatki na tym szczeblu są kilkakrotnie 
większe niż na poziomie rozgrywek. Trzeba 
było też wzmocnić kadrę, a to zadanie oka-
zało się nadzwyczaj trudne, gdyż większość 
zawodników była już zakontraktowana w in-
nych klubach. Ostatecznie drużyna z Sędzi-
szowa Młp. wzmocniła kadrę dwoma za-
wodnikami. Udało się też znaleźć sponsora 

strategicznego, którym zo-
stała firma PZL Sędziszów 
S.A. Klub, pod nazwą USK 
„Tęcza” PZL Sędziszów, 
rozpoczął sezon siatkar-
ki. Pierwszy mecz w ii li-
dze mężczyzn odbył się 
26 września 2015 r., a ry-
walem sędziszowian był 
klub z siatkarskimi tra-
dycjami - Avia Świdnik. 
Spotkanie zakończyło 
się zwycięstwem PZL 
3:0, dzięki czemu już 

w pierwszym spo-
tkaniu na szcze-
blu centralnym 
klub zanotował 
komplet punk-
tów. w drugiej kolejce, a jednocześnie 
pierwszej potyczce we własnej hali, 
podopieczni Piotra wiktora zmierzyli 
się z wisłokiem Strzyżów. Po dwóch 
wygranych setach coś się jednak zacię-
ło w dobrze funkcjonującym mechani-
zmie i siatkarze z Sędziszowa Małopol-
skiego ostatecznie przegrali ten mecz 
2:3. do końca rundy zasadniczej udało 
się zebrać 12 punktów i uplasować się 

na 9. miejscu w tabeli grupy 6 ii ligi mężczyzn. 
w fazie play-out – o utrzymanie, naszym za-
wodnikom przyszło mierzyć się z wisłokiem 
Strzyżów. Po przegranym pierwszym meczu 
we własnej hali, trzy kolejne padły łupem na-
szej drużyny i utrzymanie się w ii lidze stało się 
faktem. Cel zakładany przed sezonem został 
zrealizowany! Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim kibicom i sympatykom Klubu za wsparcie 
w rozgrywkach. 

Podsumowanie sezonu siatkarskiego 
USK „Tęcza” PZL Sędziszów



SKONTAKTUJ 
Się Z NAMi! 

BIURO OBSłUGI KLIENTA

Elżbieta Ozga 
 (17) 74 50 161, 609 012 103  
	elzbieta.ozga@pzlsedziszow.pl

Witold Świder 
 (17) 74 50 129, 609 012 101  
	witold.swider@pzlsedziszow.pl

Jadwiga Bieszcz-Zając 
 tel. (17) 74 50 185, 667 788 760
	jadwiga.zajac@pzlsedziszow.pl

PZL SęDZISZóW S.A. 
ul. Fabryczna 4 

39-120 Sędziszów Młp.
 (17) 745-02-00, fax: (17) 745-03-33 

	sekretariat@pzlsedziszow.pl

Region 1
 665 100 577 

Region 2
 607 605 328 

Region 3
 609 566 117  

Region 4
 517 330 738 

OPIEKUNOWIE RYNKU
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 i partnerów
 handlow

ych

podlaskie

zachodnio-
-pom

orskie

w
arm

ińsko- 
-m

azurskie

w
ielkopolskie

m
azow

ieckie

pom
orskie

lubuskie

lubelskie

śląskie

podkarpackie

m
ałopolskie

św
iętokrzyskie

opolskie

łódzkie

dolnośląskie

kujaw
sko- 

-pom
orskie

AGROMA POznAń
POznAń

61 877 38 21

AGRO-RAMI
GOŁUCHÓW

62 76 16 215

FARMER RAnIŚ
nOW

E 
SKALMIERzYCE

62 762 90 92

HURTECH
W

OLSzTYn
68 347 23 41

ARMICAR
GnIEznO

61 423 74 80

ASO OPATÓW
EK

OPATÓW
EK

62 76 143 09

LUMA PRzEźMIEROW
O

PRzEźMIEROW
O

61 814 28 51

AGROMARKET JARYSzKI
GĄDKI

61 663 96 01

POLPARTS
POznAń

61 873 21 40

GREnE
STARE MIASTO

63 240 91 87

TRAnS KOL
KOŁO

63 272 25 30

COnTAR TARASKA
POznAń

61 848 33 59

MOTO LAnD
PLESzEW

536 374 400
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TORUń

56 657 40 40 

AUTO MOTO BRzOzÓW
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TORUń
502 687 995
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AGROMARKET JARYSzKI
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ARMICAR
GnIEznO
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EX

LUBLIn
81 446 55 22

ARAMIS
TOMASzÓW

 LUBELSKI
84 665 88 63

AUTO AGRO COMPLEX
OPOLE LUBELSKIE

81 827 40 55

MAX-AUTO
BIAŁA PODLASKA

83 343 19 98

AUTO CzęŚCI W
ILCzYńSKI

PUŁAW
Y

500 234 645

AGROMA POLSAD SP. z O.O.
KUTnO

24 355 32 00

MOTOMARK
SIERADz

43 822 45 57

PAnAS
CHORzęCIn

44 616 41 64

AUTO-SAM ŁÓDź
ŁÓDz 

42 682 58 14

RUTMAX
TOMASzÓW

 MAz.
44 723 37 74

AGROMARKET JARYSzKI
KUTnO

24 355 30 21

BEHAMOT
KRAKÓW

12 655 24 52

MOTOROL
KRAKÓW

12 420 44 00

AUTOMEDAn
KRAKÓW

12 637 68 77

BEST
MICHAŁOW

ICE OPACz
22 723 04 03

ROL-MAR
GOSTYnIn

24 362 30 01

TECH-ROL
OŻARÓW

 MAz.
22 731-26-00

ATA CAR
SIEDLCE

607 922 775

AUTKO PŁOCK
PŁOCK

24 366 88 78

BREMS CAR
MARKI

22 781 31 62

MOTPOL
PŁOńSK

23 662 69 36

CER MOTOR
WARSzAWA

22 612-83-33

ARGE PALIW
A

KROSnO
13 436 76 79

MICS
SęDzISzÓW

 MŁP.
17 745 01 15

MOTO-HURT
ROPCzYCE

17 221 86 23

TARAPATA
TUSzÓW

 nARODOW
Y

17 774 36 40

AGRO-BIS
MŁODOCHÓW

17 581 90 36

AUTOCEnTRUM MIELEC
W

OLA MIELECKA
17 583 05 35

MOTORES
RzESzÓW

17 864 22 77

zBI-MAR
nISKO

15 841 25 45

GOSK
zAMBRÓW

86 271 15 40

MOTO – AGRO
BIAŁYSTOK

85 651 85 12

HYDROTRADE
PSzCzYnA

32 431 01 42

UnIMOT EXPRESS
CzęSTOCHOWA

34 361 83 97

EURPOL
MYSŁOW

ICE
32 292 00 83

PROMOTOR BIS
BIELSKO BIAŁA

33 829 53 67

ARIS CHORzÓW
CHORzÓW

32 346 18 36

RUDFIL
RUDA ŚLĄSKA

32 240 70 62

STADMAR
KATOW

ICE
32 352 06 32

AMT KRzEPICE
KRzEPICE

34 317 61 08

ABC KATOW
ICE

KATOW
ICE

32 255 57 11

ARAD CzęSTOCHOWA
CzęSTOCHOWA

509 409 144

ELISTAR
zABRzE

32 272 15 93

TUTKA
DĄBROW

A GÓR.
691 746 388

KIELPOL
KIELCE

41 345 38 74

SKO-POL
Busko zdrój

41 379 71 04

AGROMA
OLSzTYn

89 537 53 00

FILTRO MAK
EŁK

87 621 69 25

STOMIL SAnOK DYSTRYBUCJA
W

ROCŁAW
61 875 97 94

BUW
AR

LEGnICA
76 850 63 11

SF-FILTER
LUBIn

76 746 73 32
POSICz POLMOzBYT JELCz

JELCz-LASKOW
ICE

71 381 94 42
BOLBAR

BOLESŁAW
IEC

75 732 26 87

JAnEX
OPOLE

77 47 44 670

OPOLTRAnS
BRzEzIE K/OPOLA

77 409 96 29

IW
EX

GDAńSK
58 301 83 50

HURTECH
W

OLSzTYn
68 347 23 41

AGROMARKET
JARYSzKI

606 523 921

SKLEP PATROnACKI 
SzCzECIn

91 460 07 62

AUTO MOTO BRzOzÓW
KA

KOŁOBRzEG
505 156 566

partnerzy handlow
i


