
Magazyn Klientów WF „PZL-Sędziszów” S.A. Nr 2 / Marzec 2014

Filters S

Naszą misją jest 
dbałość o klienta Materiały fi ltracyjne 

Produkcja dla 
lotnictwa i wojska

Temat numeru – str. 6–8

Hurtownia Motoryzacyjna KORWEX – str. 16–17 Poradnik – str. 12–13

Przemysł ciężki – str. 19–20

Przygotuj Przygotuj 
samochód samochód 
na wiosnęna wiosnę





3Filters & Service

W NUMERZE

5
6

8

10
12

14
15
16

18

20
21

ZAPOWIEDZI

TEMAT NUMERU

WARTO WIEDZIEĆ

NOWOŚCI W OFERCIE

PORADNIK

Z NASZEJ HISTORII

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

NASI PARTNERZY

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

Z WIZYTĄ U KLIENTA

PROPOZYCJE

Przygotuj samochód na wiosnę

Tworzymy Centrum Dziedzictwa Filtracji

Filtry oleju w samochodach osobowych

Styczeń/luty 2014

Materiały fi ltracyjne w fi ltrach powietrza i oleju

Tomasz Łyczko, Członek Zarządu

Hurtownia Motoryzacyjna KORWEX

Działalność Wytwórni w latach 1955–72

Produkcja dla lotnictwa i wojska

Hurtownia Petro-Wit

Nowe fi ltry dla rolnictwa

Magazyn Klientów Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. (kwartalnik)
Wydawca: WF „PZL-SĘDZISZÓW” S.A.
Redakcja: Marta Bilonowicz
e-mail: marta.bilonowicz@wf-sedziszow.pl, tel. 500 006 078
Adres redakcji: Ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Młp.

Projekt grafi czny i skład: 
Studio Grafi ki i DTP Grafpa, tel. 696 045 760, www.grafpa.pl
Druk: 
HORN STUDIO, ul. Artura Grottgera 6A/3, 60-757 Poznań, tel. 61 861 24 38
www.studiohorn.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.

Szanowni Państwo, 
Oddajemy do Państwa rąk 

drugi numer Magazynu Klien-
tów Wytwórni Filtrów „PZL-
-Sędziszów” S.A. – „Filters & 
Service”. Tym razem przygoto-
waliśmy szereg tematów, które 
nie tylko przybliżą działalność 
Wytwórni, ale też wzbogacą 
Państwa wiedzę w zakresie fi l-
tracji.

Szczególnie polecam Pań-
stwa uwadze temat bieżące-
go numeru. W kwestii przygo-
towania samochodu na okres 
wiosenno-letni wiele mówi się 
o zmianie opon, sprawdzaniu 
hamulców czy zawieszenia. My 
staramy się dowieść, że dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy podczas 
długich podróży niezbędna jest także wymiana fi ltrów. 

Eksperci z naszej Wytwórni postanowili też rozliczyć się z krążą-
cymi opiniami na temat fi ltrów. Na łamach znajdą Państwo ich ko-
mentarze do najpopularniejszych faktów i mitów związanych z fi l-
tracją. 

W tym wydaniu szeroko podejmujemy temat materiałów fi ltra-
cyjnych oraz ich wpływu na skuteczność i chłonność fi ltrów. Oma-
wiamy też budowę i funkcjonowanie fi ltrów oleju, ze wskazaniem 
tych elementów, które rzutują na kondycję silnika. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą działalnością w za-
kresie produkcji dla wojska i lotnictwa oraz poznania potencjału Sto-
warzyszenia „Dolina Lotnicza", do którego Wytwórnia należy od 
dwóch lat. 

Warto przeczytać ciekawe wywiady:  z Tomaszem Łyczko, 
Członkiem Zarządu Wytwórni, oraz Andrzejem Korniakiem, właści-
cielem Hurtowni KORWEX – jednym z czołowych dystrybutorów 
naszych wyrobów. 

Na stronach informacyjnych znajdą Państwo zapowiedzi waż-
nych wydarzeń (m.in. jubileusz 75-lecia Wytwórni) oraz kilka pro-
pozycji, m.in. do udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszam do lektury!
Bogusław Satława 

Prezes Zarządu WF „PZL-Sędziszów" S.A.
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NA BIEŻĄCO

12 grudnia 2013 r. w Wytwórni 
Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. 
odbyło się spotkanie Zarządu 

Spółki z Komisją Międzyzakładową Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” oraz ze Związkiem Zawodo-
wym Przemysłu Elektromaszynowego.

W wyniku rozmów strony zawarły poro-
zumienie dotyczące elastycznego czasu pracy, 
a następnie podpisały nowy Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy. 

Z ramienia Wytwórni Filtrów sygnata-
riuszami porozumienia byli: Bogusław Satła-
wa – Prezes Zarządu oraz Tomasz Łyczko – 
Członek Zarządu Spółki. Ze strony NSZZ 
„Solidarność” porozumienie podpisali: Celina 
Wojnarowska – przewodnicząca, oraz Adam 
Stynczyłów, natomiast ze strony Związku Za-
wodowego Przemysłu Elektromaszynowego 
Anna Sitko – przewodnicząca, oraz Danuta 
Stelmach. 

Spotkanie Zarządu 
z kadrą pracowniczą

W grudniu 2013 r. miało miejsce 
spotkanie nowego Zarządu Wy-
twórni Filtrów “PZL-Sędziszów” 

S.A. z kierownikami działów i pracownika-
mi zakładu. 

Spotkaniu przewodniczył Prezes Za-
rządu WF „PZL-Sędziszów” S.A. Bogusław 
Satława. Obecni byli także Tomasz Łyczko 
– Członek Zarządu, oraz Marek Marcinek 
– Kierownik Produkcji. 

Po prezentacji Zarządu Prezes Satła-
wa objaśnił pracownikom ostatnie zmia-
ny kadrowe oraz omówił bieżącą sytuację 
w Wytwórni. Przybliżył też cele biznesowe 
i sprzedażowe na 2014 r., kładąc nacisk na 
wyjątkową rolę i udział Wytwórni w branży 
fi ltracyjnej. Pracownicy dowiedzieli się tak-
że o wprowadzonych zmianach w syste-
mie zarządzania, o planowanych inwesty-
cjach i przedsięwzięciach. 

Następnie był czas na pytania otwar-
te do przedstawicieli Spółki. Prezes Sa-
tława podziękował też zgromadzonym 
za dotychczasową pracę i zaangażowanie 
w działalność Wytwórni.  

Szkoliliśmy klientów 
fi rmy Motores

28 lutego br. przedstawiciele Wy-
twórni uczestniczyli w spotka-
niu szkoleniowym, zorganizo-

wanym przez fi rmę Motores z Rzeszowa. 
Wzięło w nim udział ok. 150 mechaników 
z woj. podkarpackiego. 

W szkoleniu, oprócz WF „PZL-Sędzi-
szów” S.A., uczestniczyła fi rma Dayko. Dzia-
łalność Wytwórni zaprezentował Jacek Za-
wadzki, dyrektor handlowy. O rodzajach 
fi ltrów i ich zastosowaniu opowiadał też To-
masz Kajda, przedstawiciel handlowy Wy-
twórni. Następnie uczestnicy zadawali pytania 
dotyczące wyrobów oferowanych przez WF 
„PZL-Sędziszów” S.A. Dyskusja na temat fi l-
tracji przeniosła się na stoisko, gdzie prezento-
wano m.in. dedykowane zestawy fi ltrów. Na 
koniec goście otrzymali zestawy upominków, 
ufundowane przez Wytwórnię. 

Organizator szkolenia – fi rma Motores, 
oferuje części zamienne i akcesoria samocho-
dowe dla odbiorców indywidualnych i hur-
towych. Specjalizuje się w dostarczaniu ele-
mentów podwozia, układu zawieszenia oraz 
części eksploatacyjnych samochodu.  

Przedstawiciele Kirchhoff 
Polska gośćmi Wytwórni

P od koniec stycznia br. Wytwórnia Fil-
trów „PZL-Sędziszów” S.A. gości-
ła przedstawicieli Kirchhoff Polska 

Sp. z o.o., należącej do znanego międzyna-
rodowego koncernu Kirchhoff Automotive. 

Spotkanie miało na celu omówienie warun-
ków podjęcia współpracy między Wytwórnią 
a spółką Kirchhoff Polska, specjalizującą się w pro-
dukcji metalowych części dla przemysłu motory-
zacyjnego. W spotkaniu, z ramienia spółki Kirch-
hoff, uczestniczyli: Robert Tyksiński – Inżynier 
Jakości Dostaw, Edward Żuczek – Technolog 
oraz Arkadiusz Kardyś – Specjalista ds. Zakupów. 
Wytwórnię reprezentowali: Waldemar Lenius – 
Doradca Zarządu, Robert Chrobak – Dyrektor 
ds. Rozwoju i Produkcji Specjalistycznej oraz Ma-
rek Marcinek – Kierownik Działu Produkcji.

Podczas rozmów wymieniono spostrze-
żenia na temat świadczenia przez Wytwórnię 
usług w zakresie obróbki stalowej tłoczeń oraz 
usług narzędziowych. Goście zwiedzili część pro-
dukcyjną zakładu, poznali szczegóły działalności 
i omówili możliwości zrealizowania wspólnych 
projektów. Przedstawili też propozycję wyko-
rzystania powierzchni hal zakładowych. 
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ZAPOWIEDZI

W ytwórnia Filtrów „PZL-Sędzi-
szów” S.A., jako zakład z długo-
letnią tradycją, chce przekazy-

wać swoją cenną wiedzę i doświadczenie 
kolejnym pokoleniom. W tym celu zaprasza 
młodych ludzi do zainteresowania się bran-
żą fi ltracyjną, umożliwiając m.in. odbywanie 
praktyk zawodowych. 

Aby zachęcić młodych ludzi do pracy 
w branży fi ltracyjnej, WF „PZL-Sędziszów” 
S.A. weźmie udział w Akademickich Targach 
Pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim, organi-
zowanych 26 marca br. Gwarantując rozwój 
kompetencji zawodowych i nabywanie no-

Tworzymy Centrum 
Dziedzictwa Filtracji

W związku z przypadającym w tym 
roku 75-leciem istnienia Wy-
twórni Zarząd planuje m.in. 

utworzenie Centrum Dziedzictwa Filtracji. 
W niezagospodarowanym obecnie budynku 
biurowym powstanie ekspozycja zdjęć, pa-
miątek, produktów, a być może nawet ma-
szyn.

Intencją pomysłodawców Centrum jest 
pokazanie rozwoju branży fi ltracyjnej od 
chwili powstania Wytwórni, w roku 1939, do 
czasów współczesnych. Będzie tu można za-
poznać się z historią zakładu i procesami pro-
dukcji fi ltrów, a w przyszłości być może tak-
że prześledzić ich fi nalny montaż. Projekt ma 
nawiązywać do roli, jaką Wytwórnia odegrała 
nie tylko w branży samochodowej czy prze-
mysłowej, ale także  w życiu lokalnej społecz-
ności. Centrum będzie miało charakter eks-
pozycji otwartej, nieodpłatnej. 

Obecnie trwa przeszukiwanie i porząd-
kowanie archiwalnych zasobów. Część z nich 
jest eksponowana na korytarzach biurowca. 

Organizatorzy przedsięwzięcia zwracają 
się z prośbą do mieszkańców Sędziszowa Młp., 
byłych pracowników zakładu oraz wszystkich 
zainteresowanych o pomoc w gromadzeniu 
pamiątek związanych z Wytwórnią Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. Wszelkie materiały (li-
sty, dokumenty, fotografi e, dawne wyroby, ga-
dżety, a nawet strój roboczy) można przekazy-
wać lub zgłaszać bezpośrednio do Wytwórni, 
kontaktując się uprzednio z osobą odpowie-
dzialną za projekt – Katarzyną Tokarz, pod nr 
tel. 17 745 01 40, 667 664 085 lub mailowo: 
katarzyna.tokarz@wf-sedziszow.pl.

Serdecznie zachęcamy do współtworze-
nia Centrum Dziedzictwa Filtracji.  

wych umiejętności, Wytwórnia chce dotrzeć 
ze swoją ofertą do licznej grupy studentów 
i absolwentów, osób będących na etapie bu-
dowania ścieżki zawodowej, jak również do 
młodzieży uczącej się w profi lowanych szko-
łach zawodowych.

Targi będą doskonałą okazją do bezpo-
średniego spotkania się z przedstawicielami 
Wytwórni i zapoznania się z ofertami pracy, 
praktyk i staży. 

Organizatorem Targów są:  Biuro Karier 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dział In-
formacji, Karier i Promocji Politechniki Rze-
szowskiej.  

Będziemy edukować młodzież
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TEMAT NUMERU

MITY

1.  Ciemny olej świadczy o złej fi ltracji
 Oleje silnikowe zawierają specjalne dodatki, które 

utrzymują w czystości wnętrze silnika przez usuwa-
nie osadów węglowych. Osady te pozostają właśnie 
w oleju, w postaci nieszkodliwej zawiesiny. Jeśli olej sil-
nikowy nie ściemniał, oznacza to, że nie pracuje on naj-
lepiej. 

2.  Materiały stosowane w fi ltrach są niekompatybilne 
z nowoczesnymi olejami syntetycznymi

 W nowoczesnych silnikach z olejami syntetycznymi, 
w których temperatura oleju osiąga 130oC, stosuje się 
papiery fi ltracyjne nowej generacji, m.in. dwuwarstwo-
we. Wszystkie materiały fi ltracyjne muszą być odporne 
na agresywne działanie nowoczesnych olejów.

3.  Filtry stożkowe gorzej fi ltrują powietrze i często do 
silnika dostają się drobiny, które przyspieszają jego 
zużycie

 Sam kształt fi ltra (stożkowy, walcowy, panelowy) nie 
decyduje o jakości fi ltracji. Wpływa na to jedynie zasto-
sowany materiał i jakość wykonania. 

4.  Wymianę fi ltra oleju zaleca się średnio co rok lub po 
pokonaniu dystansu 10–20 tys. km

 Wymianę fi ltra należy wykonywać wraz z wymianą ole-
ju – tak jak zaleca producent pojazdu. Filtry oleju nowej 
generacji – tzw. long life, wytrzymują znacznie większe 
przebiegi, ale najlepiej stosować się do zaleceń produ-
centa pojazdu lub silnika.

5.  Ślady oleju na powierzchni fi ltra paliwa świadczą 
o nieszczelnościach na wtryskiwaczach lub innych 
elementach

 Nie można zlokalizować oleju na powierzchni wkładu. 
Na obudowie fi ltra ślady oleju nie mogą pochodzić od 
wtryskiwaczy.

6.  Prędkość przepływu powietrza przez fi ltr nie ma 
wpływu na skuteczność fi ltracji

 Prędkość ta ma decydujący wpływ na skuteczność fi ltra-
cji! Po przekroczeniu tzw. krytycznej prędkości przepły-
wu (dla celulozy np. 10 [cm /s]) skuteczność fi ltracji spada 
gwałtownie nawet o 50%.

Filtry kabinowe
O ile zimą układ chłodzenia „odpoczywał”, 

o tyle w okresie wiosenno-letnim będzie nara-
żony na duże obciążenie związane z wysokimi 
temperaturami oraz pracą przy wyższym ciśnie-
niu. Istotną rolę w układzie nawiewu i klimatyzacji 
pełnią fi ltry kabinowe.

Filtry kabinowe, inaczej przeciwpyłkowe, 
służą do ochrony pasażerów przed nieprzyjem-
nymi zapachami oraz oparami szkodliwych sub-
stancji. Jest to szczególnie istotne w przypadku pa-
sażerów cierpiących na różnego rodzaju alergie. 
Warto przypomnieć, że stężenie zanieczyszczeń 
w samochodzie podczas jazdy jest na 2-3-krot-
nie większe, a w kabinie samochodu stojącego 
w korku – nawet 6-7 razy większe niż np. na 
przystanku autobusowym. Aby chronić pasaże-
rów przed kurzem, pyłkami i zarodnikami, fi ltry 
kabinowe muszą posiadać wyjątkowe właści-
wości antyseptyczne, a kolejne warstwy włóknin 
musi cechować odpowiednia gęstość. Filtry ka-

binowe powinny zatrzymywać zanieczyszczenia 
rzędu 1μm.

Filtry przeciwpyłkowe węglowe posiadają 
dodatkową warstwę fi ltrującą, nasyconą cząstecz-
kami węgla aktywnego. Oprócz wszystkich wła-
ściwości fi ltra standardowego, chroni on wnętrze 
samochodu przed szkodliwymi zanieczyszczenia-
mi gazowymi (ozon, węglowodory, związki siar-
ki i azotu). 

Filtry kabinowe powinny być wymieniane 
co roku lub po pokonaniu kolejnych 15 tys. km. 
Zbyt rzadka wymiana tego fi ltra doprowadza 
do spadku wydajności wentylacji i klimatyza-
cji. Zablokowany fi ltr może nawet doprowa-
dzić do uszkodzenia silnika dmuchawy układu 
wentylacji.

Objawy, które powinny nas przekonać do 
wymiany fi ltra kabiny: 
 parowanie szyb po uruchomieniu wentylato-

ra (kumulowanie się wilgoci w kurzu i innych 
zanieczyszczeniach)

Andrzej Majka, 
Konstruktor w Dziale 
Rozwoju i Badań

e 
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PRZYGOTUJ 
SAMOCHÓD 
NA WIOSNĘ

TEMAT NUMERU

Wiosna to najlepszy moment, aby dokładnie obejrzeć samochód 
i przygotować go do dłuższych wyjazdów w dodatnich 
temperaturach. W serwisach wymiany opon ustawiają się 
kolejki, a w warsztatach właśnie teraz kontroluje się stan 
techniczny pojazdu i eliminuje pozimowe usterki. 
My przypominamy użytkownikom samochodów dlaczego 
po zimie warto wymienić także fi ltry.

 zapach stęchlizny we wnętrzu samochodu 
(gnijące resztki organiczne)

obniżona wydajność nawiewu (do kabiny 
wpada coraz mniej powietrza) 
Stosowane w sędziszowskich fi ltrach włók-

niny poliestrowo-polipropylenowe zapewniają 
wysoką przepustowość i zdolność absorpcji za-
nieczyszczeń, pyłków roślin i bakterii. Znakomicie 
pochłaniają też szkodliwe gazy i przykre zapachy, 
a przy tym – co bardzo istotne – nie zawierają sub-
stancji niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Filtry paliwa
Zimą w fi ltrze paliwa gromadzą się spore ilo-

ści wody oraz ciężkich frakcji oleju. W przypad-
ku przedostania się wody do układu wtryskowe-
go, mogą się pojawić uszkodzenie korozyjne. Jeśli 
woda wymiesza się z paliwem, a następnie zosta-
nie wtryśnięta do komory spalania, spowodowu-
je to nierównomierną pracę cylindra. Wówczas 
silnik zacznie się „dławić”. Woda może też osiąść 

FAKTY

1.  Wymiana fi ltrów powietrza i paliwa zwiększa 
moc silnika

 Zatkany fi ltr powietrza to mniej tlenu potrzebne-
go do spalania mieszanki, a zatem moc silnika ma-
leje. Znaczne zatkanie fi ltra paliwa, który ma duży 
zapas jeżeli chodzi o powierzchnię i żywotność, 
również zmniejsza osiągi silnika.

2.  Filtry z wkładem z celulozy są mniej odpor-
ne na działanie czynników zewnętrznych 
i znacznie gorzej fi ltrują powietrze płynące 
do silnika

 Na pewno są mniej odporne na działanie wil-
goci i wody niż fi ltry z włóknin syntetycznych. 
Jednak obróbka cieplna (polimeryzowanie ży-
wicy w papierze) znacznie tę odporność po-
prawia. 

3.  Niewłaściwie przefi ltrowane paliwo może być 
przyczyną uszkodzenia układu wtryskowego 

 Przy ciśnieniach stosowanych w nowocze-
snych układach wtryskowych, przekracza-
jących 200 [MPa], i dużych prędkościach 
przepływu paliwa, każda, nawet najmniejsza 
drobinka pyłu może spowodować znaczne 
uszkodzenia układu.

4.  Nowoczesne fi ltry paliwa, stosowane w silni-
kach o zapłonie samoczynnym, powodują od-
separowanie wody

 W tego rodzaju fi ltrach stosowany jest specjalny, 
kilkuwarstwowy materiał, który oddziela prawie 
100% wody.

5.  We wnętrzu samochodu, który nie posiada fi l-
tra kabinowego, zapylenie może być nawet 
5-6-krotnie wyższe niż na zewnątrz pojazdu

 Dotyczy to jednak jazdy w kolumnach lub korkach 
ulicznych.

6.  Zanieczyszczony fi ltr powietrza może wpły-
wać na większe zużycie paliwa

 Większe opory przepływu fi ltra powietrza za-
wsze powodują zwiększone zużycie paliwa. 

w przewodach paliwowych, zmniejszając efek-
tywność pracy silnika. 

W przypadku samochodów z silnikiem die-
sla, w niskich temperaturach z oleju napędowe-
go często wytrąca się parafi na. Kryształki parafi ny 
mogą skutecznie zatkać fi ltr paliwa, uniemożli-
wiając przepływ paliwa, a co za tym idzie – uru-
chomienie pojazdu. Mimo iż po ogrzaniu samo-
chodu lub zastosowaniu dodatku anty-żelowego 
paliwo to wraca do swoich pierwotnych właści-
wości, wiosną należy bezwzględnie wymienić taki 
„parafi nowy” fi ltr, ponieważ nie spełnia on swo-
jej funkcj i.

Na wiosnę mechanicy zalecają także:
 serwis kół – zmiana opon, ciśnienie, wyważe-

nie
 kontrolę układu zawieszenia i hamulców
 sprawdzenie układu wydechowego 
 wymianę płynów eksploatacyjnych
 oczyszczenie podwozia z soli i zabezpiecze-

nie przed korozją
 dokładne mycie i woskowanie karoserii. 

Piotr Mokrzycki, 
Doradca Techniczny



8 Magazyn Klientów WF „PZL-Sędziszów” S.A.

WARTO WIEDZIEĆ

Filtry oleju 
w samochodach 
osobowych

F iltry oraz wkłady oleju mają ogrom-
ny wpływ na trwałość i niezawodność 
funkcjonowania silnika. Należą też do 

najczęściej wymienianych spośród wszyst-
kich rodzajów fi ltrów. 

Działanie fi ltrów oleju polega na skutecz-
nej ochronie wszystkich elementów układu 
smarnego silnika. Ich głównym celem jest za-
trzymywanie wszelkich toksyn i zanieczysz-
czeń dostarczanych z powietrzem i paliwem, 
wytworzonych w wyniku ścierania par trą-
cych oraz procesów chemicznych związanych 
z pracą silnika. 

Diabeł tkwi 
w szczegółach

Projektując fi ltry, Wytwórnia Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. dba o każdy szczegół 
konstrukcji, o obudowę oraz wnętrze fi ltra. 
Duże znaczenie przywiązujemy do gwintu fi l-
tra, który ma ułatwiać montaż, jak również do 
rdzenia wzmacniającego. Rdzeń w naszych 
fi ltrach jest zbudowany z odpowiednio do-
branej w specjalny sposób skręcanej blachy, 
która nie deformuje się na skutek panującej 
wewnątrz fi ltra różnicy ciśnień.

Bardzo ważna jest odpowiednia ilość i pa-
rametry zaworów zwrotnych oraz obejścio-
wego. W ofercie Wytwórni znajdują się fi ltry 
puszkowe pełnego przepływu, które podlega-
ją wymianie w całości. Element fi ltrujący jest tu 
zamknięty w nierozbieralnej obudowie. W fi l-
trze mogą się również znajdować zawory:
 przelewowy – umożliwiający dopływ nie-

oczyszczonego oleju do układu smaro-
wania z pominięciem wkładu fi ltrującego. 
Zawór ten otwiera się, gdy olej ma gę-
stość (lepkość) wyraźnie większą niż po-
żądana i na skutek tego dramatycznie spa-
da jego przepływ przez element fi ltrujący, 
co grozi zatarciem silnika

 zwrotny (na wlocie do fi ltra) i/lub prze-
ciwupustowy (na wylocie z fi ltra) – za-
wory te zapobiegają wypływowi ole-
ju z fi ltra i kanałów układu smarowania 
podczas dłuższego postoju, dzięki czemu 
przy ponownym uruchomieniu silnika 
olej szybko dostarczany jest do wszyst-
kich newralgicznych punktów jednostki 
napędowej.

Najważniejszą część fi ltra, tzw. przegrodę fi ltracyjną, Wytwórnia wykonuje z papieru fi l-
tracyjnego nowej generacji – long life, który charakteryzuje się podwyższoną dokładnością 
oczyszczania, wydłużonym okresem eksploatacji oraz niskimi oporami przepływu. Jest też 
odporny na kwasy powstałe w wyniku reakcji chemicznych oraz różnice temperatur. 
Element z takiego materiału fi ltracyjnego formowany jest na precyzyjnych, nowoczesnych urzą-
dzeniach i liniach wydziałów produkcyjnych. Tak dokładne ułożenie plis nie ogranicza powierzch-
ni fi ltracyjnej, zapewniając szerokie spektrum fi ltracji zanieczyszczeń – wielkości 5-30 μm (mi-
kronów).

Przekrój fi ltra oleju
Oznaczenia: 1 – pokrywa z gwintem, 2 – uszczelka, 3 – blaszana obudowa, 4 – rdzeń wzmacnia-
jący, 5 – medium fi ltracyjne, 6 – zawór bezpieczeństwa (otwiera się, gdy fi ltr jest zanieczyszczony), 
7 – zawór zwrotny od strony czystej (zapobiega powstawaniu zjawiska „suchego startu”), 8 – zawór 
zwrotny zabezpiecza przed spływaniem oleju z fi ltra w stronę pompy.
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Z kolei wymienne wkłady fi ltrujące, mon-

towane w fi ltrach (obudowach) znajdujących 
się przy silniku, występują w dwóch odmia-
nach:
 tradycyjnej – wkład taki wykonany jest 

z uformowanej w gwiazdę taśmy mate-
riału fi ltracyjnego nałożonego na metalo-
wą, perforowaną tuleję i wklejonego mię-
dzy dwa denka metalowe 

 ekologicznej – bez części metalowych, 
z denkami i perforowanymi wzmocnie-
niami wykonanymi z tworzywa sztucz-
nego, dzięki czemu wkład można poddać 
recyklingowi przez spalenie w odpowied-
nich instalacjach.

Najważniejszą część fi ltra, tzw. przegro-
dę fi ltracyjną, Wytwórnia wykonuje z papieru 
fi ltracyjnego nowej generacji – long life, któ-
ry charakteryzuje się podwyższoną dokład-
nością oczyszczania, wydłużonym okresem 
eksploatacji oraz niskimi oporami przepływu. 
Jest też odporny na kwasy powstałe w wyniku 
reakcji chemicznych oraz różnice temperatur. 

Element z takiego materiału fi ltracyjnego 
formowany jest na precyzyjnych, nowocze-
snych urządzeniach i liniach wydziałów pro-
dukcyjnych. Tak dokładne ułożenie plis nie 
ogranicza powierzchni fi ltracyjnej, zapewnia-
jąc szerokie spektrum fi ltracji zanieczyszczeń 
– wielkości 5–30 μm (mikronów). 

Na co zwrócić uwagę?
W przypadku fi ltrów oleju występuje naj-

więcej niedociągnięć. Bardzo często okazuje 
się, że fi ltry te są po prostu nieszczelne, czyli 
nie spełniają podstawowego wymagania, jakie 
stawia się przed fi ltrami. Cały olej przepływa 
wówczas nie przez medium fi ltracyjne, lecz 
przez szczeliny. Warto zatem dokładnie przyj-
rzeć się jakości i formie montażu uszczelki. 
Niewielka nieszczelność w fi ltrze oleju może 
skutkować zatarciem silnika.

Liczy się skuteczność
Wszystkie fi ltry i wkłady pochodzące 

z WF „PZL-Sędziszów” S.A. spełniają wy-
magania stawiane oryginalnym częściom za-
miennym lub mają porównywalną jakość. Dla 
wygody klientów wymienne wkłady oleju do-

starczane są z uszczelnieniami, których wy-
mianę zalecamy przy każdej wymianie wkładu 
w celu zabezpieczenia szczelności pomiędzy 
elementami obudowy. 

W miarę przejeżdżanych kilometrów 
olej silnikowy ulega zanieczyszczeniu. Tym 
samym coraz gorzej spełnia swe zadania, 
którymi są: smarowanie wszystkich współ-
pracujących części, przeciwdziałanie korozji, 
odprowadzanie ciepła, wymywanie osadów 
powstających we wnętrzu silnika. Jeśli sku-
teczność fi ltracji będzie zbyt niska, nastąpi:
 zwiększenie ilości zanieczyszczeń poda-

wanych wraz z olejem między współpra-
cujące elementy silnika, co spowoduje 
intensyfi kację zużycia ściernego tych ele-
mentów

 zagęszczenie oleju, co będzie skutko-
wało zmniejszaniem się wydatku pompy 
i w konsekwencji pogorszeniem smaro-
wania współpracujących elementów sil-
nika.
O zużyciu fi ltra oleju świadczy podwyż-

szenie lepkości oleju, co w konsekwencji pro-

wadzi do spadku wydajności silnika, wzrostu 
zużycia paliwa, a w skrajnych przypadkach – 
do uszkodzenia silnika.

Należy pamiętać, że każdy fi ltr ma ogra-
niczoną pojemność. Z czasem wychwycone 
z powietrza drobiny zatykają porowatą struk-
turę medium fi ltracyjnego. Wówczas różnica 
ciśnień pomiędzy stroną napływową a wnę-
trzem wkładu niebezpiecznie się powiększa. 
Nie wolno dopuścić, by osiągnęła ona war-
tość krytyczną, dochodzi bowiem do pory-
wania przez powietrze uwięzionych między 
włóknami medium fi ltracyjnego drobin i zasy-
sanie ich do komory spalania. Dlatego też na-
leży przestrzegać okresów eksploatacyjnych 
określonych przez producenta. Należy przy 
tym pamiętać, że są to okresy orientacyjne 
i w warunkach większego zapylenia, np. kie-
dy pojazd często porusza się po drogach nie-
utwardzonych, żywotność fi ltra może ulec 
radykalnemu skróceniu. Dlatego też warto 
skontrolować stan fi ltra przed upływem no-
minalnego okresu eksploatacyjnego, i w razie 
potrzeby wymienić go wcześniej. 
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FILTR POWIETRZA OP04

FILTR POWIETRZA WA202500

WYMIARY:
 ŚREDNICA  GWINT WYSOKOŚĆ
 77,0 mm  M16x1,5 mm  119,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FLEETGUARD  HENGST
 C811  AS2474  H100WL

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
 335,0 mm 146,0 mm 43,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  DONALDSON
 C321700/2  AR350/5  P777868

FILTR P
W

Z

W

Z

FILTR POWIETRZA WA201120

FILTR POWIETRZA WA412430

FILTR POWIETRZA WA41910 FILTR POWIETRZA WA50467

FILTR POWIETRZA WA59456

FILTR POWIETRZA WA20910

FILTR POWIETRZA WA221390

FILTR POWIETRZA WA202210S

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 215,0 mm  124,0 mm  419,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C25860/5 AM446 E594L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 151,0 mm  110,0 mm  562,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FLEETGUARD DONALDSON
 CF1570  AF26215  P781203

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 115,0 mm  102,0 mm  387,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  HENGST  DONALDSON
 CF610  E2000LS  P782107

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
 395,0 mm  182,0 mm  46,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C40163  AP034/2  E613L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 222,0 mm  123,5 mm  403,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON HENGST
 C23610  AR200/6  E2000L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 520,0 mm  222,0 mm  338,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C411776  AM465/4  E497L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 281,0 mm  147,0 mm  510,0 mm
ZAMIENNIKI:
 FILTRON  DAF  HENGST
 AM477/1  1638054, 1931680  E794L
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 (wkład wewnętrzny do WA202430)

(wkład wewnętrzny do WA20910)

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
 290,0 mm  206,0 mm  42,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C30125/1  AP051/1  E391L
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FILTR PALIWA PDS718

WYMIARY:
 ŚREDNICA  GWINT  WYSOKOŚĆ
 77,0 mm  M16x1,5  148,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 WDK724/1 PP837/2  H70WDK15

FILTR PALIWA WP2017X

WYMIARY:
  ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 69,0 mm  19,5 mm  51,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 P716/1x  PM815/1  E64KPD78

FILTR OLEJU PP2011
WYMIARY:
 ŚREDNICA  GWINT  WYSOKOŚĆ
 110,0 mm  1 1/8”-16UNF  260,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  RENAULT  IVECO
 W11102/35  5010550600  42537127

FILTR OLEJU WO1573X1

FILTR OLEJU WO1030

FILTR OLEJU PP2012

FILTR OLEJU WO1563X

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 46,0 mm  23,0 mm  154,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON HENGST
 HU514Y  OE640/10  E207HD221

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 69,0 mm  19,5 mm  132,0 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  GWINT  WYSOKOŚĆ
 110,0 mm  1 1/8”-16UN  262,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 W11102/37  OP584  H200W20

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 66,0 mm  21,0 mm  101,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 HU7008z  OE688  E115H01D208

FILTR KABINY WA55300
WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
 500,0 mm  100,0 mm  61,0 mm
ZAMIENNIKI:
 FLEETGUARD  BALDWIN  HENGST
 AF27946  PA5396  E1983LI

FILTR KABINY WA60312
WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ 
 307,0 mm  108,0 mm  30,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  JOHN DEERE  SF-FILTER
 CU3125  RE195491  SKL46215

FILTR KABINY WA60372
WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ 
 159,0 mm  361,0 mm  40,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 CU37230  K1049  E949LI

STYCZEŃ/LUTY 2014
W

ięcej referencji w
raz z zastosow

aniem
 na w

w
w

.w
f-fi lter.pl
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W ytwórnia Filtrów PZL-Sędziszów S.A. od wielu lat przeprowadza badania fi l-
trów, poddając szczegółowej kontroli zarówno materiały fi ltracyjne, jak też 
gotowe wyroby. Porównywanie wyników badań na przestrzeni 20 lat dowo-

dzi, że stale udoskonalamy parametry naszych fi ltrów, ale przede wszystkim osiągamy 
maksymalną skuteczność działania. 

FILTRY PZL-SĘDZISZÓW 
TO SKUTECZNA OCHRONA

Przy produkcji fi ltrów 
powietrza i oleju 
podstawowym materiałem 
fi ltracyjnym jest papier 
nasączony żywicami. 
Stosuje się także różnego 
rodzaju włókniny oraz 
materiały syntetyczne. 
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P apier fi ltracyjny wykonywany jest na 
bazie celulozy z różnymi dodatka-
mi, a następnie nasączany żywicami. 

W nowszych gatunkach papieru stosuje się 
dwie warstwy: z jednej strony papier ma 
inne własności niż z drugiej (tzw. papiery 
dwuwarstwowe). Czasami na papier nano-
szone są dodatkowe warstwy syntetyczne. 
Wszystko to służy poprawie parametrów 
fi ltra i zwiększeniu jego chłonności.

Wśród fi ltrów powietrza stosowanych 
w samochodach rozróżniamy dwa rodzaje. 
Pierwsze z nich dostarczają powietrze do sil-
nika, a drugie do kabiny kierowcy. Tu używa 
się innego rodzaju materiałów syntetycznych, 
często z dodatkiem węgla aktywnego, który 
dodatkowo oczyszcza powietrze z przykrych 
zapachów. Główna warstwa fi ltracyjna zatrzy-
muje wówczas nawet tak małe cząstki jak bak-
terie. 

W fi ltrach oleju podstawowym materia-
łem jest papier oraz różnego rodzaju włókni-
ny. W jednym i w drugim przypadku włókniny 
są różnorodne, w zależności od parametrów 
fi ltrów. 

Rodzaj fi ltracji a papier
Papier powietrzny:
80% – włókna po obróbce chemicznej 

zmiękczającej;
10% – długie włókna o grubych ściankach;
10% – włókna krótkie
Papier olejowy:
80% – długie włókna o grubych ściankach;
10% – włókna po obróbce chemicznej 

zmiękczającej;
10% – włókna krótkie

W jaki sposób osiągamy te wyniki?
Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. korzysta z materiałów fi ltracyjnych czołowych eu-

ropejskich producentów. Stosują oni technologie polegające na odpowiednim doborze średnicy 
i długości włókien, gradientowej struktury materiału oraz innych parametrów – wszystko po to, 
aby zapewniać wymaganą porowatość papieru przy odpowiedniej przepuszczalności powietrza. 

Zwiększając grubość papieru i stosując dodatkową warstwę – tzw. melt blown (technika 
polegająca na rozdmuchu polimeru w strumieniu gorącego powietrza), otrzymujemy sku-
teczność fi ltra zbliżoną do 100%, przy coraz większej chłonności (w przeszłości te dwa pa-
rametry wzajemnie się wykluczały). 

Wytwórnia stosuje też nowy sposób plisowania i obróbki cieplnej papieru, dzięki cze-
mu jest on odporny na działanie wilgoci. W efekcie w procesie fi ltracji bierze udział cała po-
wierzchnia fi ltra.
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Materiały fi ltracyjne 
w fi ltrach powietrza i oleju
Różnice pomiędzy 
papierami fi ltracyjnymi

Papiery fi ltracyjne stosowane w wyrobach 
Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. mają 
najwyższą jakość i pochodzą od czołowych eu-
ropejskich producentów: NEENAH GESSNER, 
HV – HOLLINGSWORTH & VOSE COMPA-
NY, ALSHTROM, FILZFABRIK FULDA.

Papiery różnią się m.in. gramaturą, grubo-
ścią, wielkością por oraz rodzajem żywic, któ-
rymi są nasączone. Gatunek użytego papieru 
zależy od zastosowania fi ltra – od zapylenia 
i warunków klimatycznych, w jakich będzie 
pracował, od przewidywanego czasu pracy fi l-
tra, wielkości silnika itp. Grubość papieru sto-
sowanego w fi ltrach oleju i powietrza może 
się wahać od 0,4 do 1,2 mm, a jego gramatura 
wynosi od 110 do 200 gr/m2. Ma ona wpływ 
na chłonność fi ltra. Bardzo ważna jest w tym 
przypadku m.in. prędkość przepływu (ok. 10 
cm/s) – chodzi o to, żeby nie przekroczyć tzw. 
prędkości krytycznej. 

Jednym z podstawowych parametrów 
skuteczności fi ltra jest rodzaj żywicy, jaką im-
pregnuje się papier fi ltracyjny. Robi się to 
w dwóch celach: żeby uodpornić papier na 
wilgoć oraz go wzmocnić. Żywica wywołu-
je lepszą sprężystość papieru i stabilność. Przy 
dużych wkładach fi ltracyjnych, gdzie stosuje się 
20 m papieru, jest to proces bardzo pomocny.
Żywice dzielą się na dwa rodzaje: wymagają-

ce obróbki cieplnej (polimeryzacja) oraz zwykłe: 
epoksydowe, fenolowe, lateksowe, akrylowe. 
W przypadku papierów fi ltracyjnych używanych 
w fi ltrach oleju i paliwa polimeryzacja jest ko-
nieczna, ponieważ płyny wypłukują żywicę. 

Każdy producent papieru fi ltracyjne-
go określa rodzaj żywicy oraz parametry 
jej utwardzania (temperatura). Na etykie-
cie znajdują się również takie informacje jak: 
przepuszczalność powietrza, porowatość, 
wytrzymałość na rozrywanie, grubość, gra-
matura. 

We wkładach powietrza do samo-
chodów ciężarowych Wytwórnia Filtrów 

„PZL-Sędziszów” S.A. stosuje specjalny pa-
pier samogasnący typu fl ame retardant, co 
znacznie zwiększa bezpieczeństwo pojazdu. 
Papier ten posiada właściwości zatrzymania 
procesu spalania w przypadku odizolowa-
nia od źródła ognia. Wytwórnia stosuje tego 
typu papier również w przypadku fi ltrów pro-
dukowanych do samochodów osobowych 
marki Renault. 

Obróbka materiału fi ltracyjnego
Większość elementów wykorzystywanych 

we wkładach fi ltracyjnych wykonuje się z pa-
pieru plisowanego. Jeśli chodzi o technologię, 
w Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. sto-
sowane są dwie metody plisowania: przy po-
mocy tzw. plisowarek nożowych (profi lowanie 
kształtu przez nakładające się noże) oraz przez 
plisowarki wałkowe (wałki wyciskają na papie-
rze miejsca, w których następuje łamanie, a na-
stępnie papier jest zaginany i układany w wy-
znaczonych miejscach). Oprócz tego, w celu 
zwiększenia chłonności fi ltrów, na płaskich po-
wierzchniach wykonywane są specjalne prze-
tłoczenia. Dzięki nim pomiędzy plisami poja-
wiają się szczeliny, w które może wnikać pył.  

Papier używany w fi ltrach powietrza do 
samochodów ciężarowych, po splisowaniu, 
jest dodatkowo utwardzany termicznie. Nie 
wszystkie fi rmy stosują tę technologię. Więk-
szość fi rm plisuje papier i bezpośrednio mon-
tuje go we wkładzie. W przypadku wyrobów 
WF „PZL-Sędziszów” S.A. papier ten prze-
chodzi przez specjalny tunel grzewczy, gdzie 
następuje spolimeryzowanie żywic zawartych 
w papierze. Dzięki temu papier uzyskuje lep-
szą odporność na wilgoć. Ponadto papiery fi l-
tracyjne stosowane w tego typu fi ltrach mają 
głębokie przetłoczenia poprzeczne. Dodatko-
wo, na zewnątrz owijamy je nitką kleju, aby za-
pewnić stabilność plis. 
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Z NASZEJ HISTORII

Działalność Wytwórni w latach 1955–72

R ok 1958 uznaje się za początek przy-
szłej specjalizacji Wytwórni. Poważ-
nie zwiększa się produkcja części 

zamiennych do samochodów, a w szczegól-
ności fi ltrów powietrza i oleju. Zakład zosta-
je wyposażony w niezbędną ilość obrabia-
rek. Wartość produkcji w tym czasie wynosi 
24 340 tys. zł., a na etacie pracuje 221 osób. 

Począwszy od 1960 r. następuje systema-
tyczne rozszerzenie produkcji o nowe asorty-
menty fi ltrów. W roku 1962 zakład produkuje 
26 wyrobów, w tym 6 rodzajów fi ltrów, któ-
rych odbiorcami są: FSC Starachowice, FSO 
Warszawa, FSC Lublin i FA Sanok. W kolej-
nym roku asortyment sędziszowskich fi ltrów 
powiększa się o następne 18 pozycji. 

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego (ów-
czesna ofi cjalna nazwa Wytwórni) są w tym 
czasie jednym z największych przedsiębiorstw 
podporządkowanych Ministrowi Przemysłu 
Ciężkiego. Wzrost planów produkcyjnych 
stwarza warunki do rozbudowy przedsię-
biorstwa. Na terenie zakładu powstają m.in.: 
nowa hala produkcyjna (5-krotnie większa 
od dotychczasowej), kotłownia, magazyny, 

stacje transformatorowe. Zostają też podłą-
czone sieci – łączności, sygnalizacji i napięcia. 
W tym czasie uruchomia się produkcję 12 no-
wych rodzajów fi ltrów hydraulicznych. Biuro 
Znaku Jakości po raz pierwszy przyznaje znak 
jakości na wkład fi ltr bocznikowego. 

W 1965 r. przedsiębiorstwo zostaje pod-
porządkowane Zjednoczeniu Przemysłu Lotni-
czego i Silnikowego w Warszawie. Następuje 
dalszy wzrost liczby produkowanych wyrobów 
o kolejne 22 fi ltry paliwa, przejęte z WSK War-
szawa II. W roku 1967 zostaje też rozpoczęta 
produkcja eksportowa. Produkcje fi ltrów oleju, 
powietrza, ssaw i odpowietrzników do silników 
licencyjnych Leyland, Henschel i Fiat wymuszają 
kolejną rozbudowę zakładu w latach 1968-71. 

Decyzją Ministra Przemysłu Maszynowe-
go, we wrześniu 1968 r. rozpoczyna dzia-
łalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla 
pracujących Zakładów Sprzętu Motoryzacyj-
nego w Sędziszowie Młp. Kształcą się tu kadry 
w specjalizacjach: tokarz oraz mechanik ma-
szyn i urządzeń przemysłowych. Wielu  pra-
cowników zdobywa w tym czasie dyplomy 
czeladnicze i mistrzowskie. 

W związku z dynamicznym rozwojem 
produkcji i rosnącymi wymaganiami odbior-
ców, pojawia się potrzeba systematycznych 
badań wytwarzanych fi ltrów. W tym celu, 
w 1970 r. zostaje utworzony Zakład Do-
świadczalny Filtrów Paliwa i Oleju, w ramach 
którego działa baza badawcza oraz zaple-
cze techniczne dla rozwoju produkcji fi ltrów. 
Część wyposażenia badawczego pochodzi 
z angielskiej fi rmy COOPERS.

Kolejnym krokiem w kierunku unowo-
cześnienia konstrukcji i technik wytwarza-
nia jest zakup w 1971 r. od włoskiej fi rmy 
SAVARA licencji i technologii na wytwarza-
nie papierowych wkładów fi ltrujących oraz 
unowocześnienie bazy badawczej w zakre-
sie prób materiałów fi ltracyjnych. Zdoby-
ta wiedza oraz szkolenia pracowników po-
zwalają na udoskonalenie produkowanych 
wyrobów oraz podniesienie ich jakości i nie-
zawodności. Dzięki temu Zakład szybko po-
zyskuje kolejnych odbiorców zagranicznych, 
rozszerzając zakres eksportu o kolejne kra-
je: Rumunię, Węgry, Czechosłowację, NRD 
i RFN, Francję oraz ZSRR. 
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z Gru-
pą UNIMOT związany od 2012 r. 
W latach 2003-07 pełnił funkcję Dyrektora Fi-
nansowego w EMALIA Olkusz S.A, a w latach 
2007-08 zajmował stanowisko Dyrektora Fi-
nansowego oraz Członka Zarządu SCANMED 
S.A. Kraków. W latach 2009-11 był Zastępcą 
Dyrektora Finansowego w COGNOR S.A. Ka-
towice. W okresie od 2011 do 2012 r. prowa-
dził własną działalność gospodarczą w zakresie 
usług doradczych. 
Od października 2012 r. Tomasz Łyczko pełnił 
funkcję Dyrektora Finansowego w Wytwórni Fil-
trów „PZL-Sędziszów”  S.A. Stanowisko Człon-
ka Zarządu Wytwórni objął w listopadzie 2013 r.

Tomasz Łyczko, Członek ZarząduO procesie restrukturyzacji 
Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. 
i poprawie  jej kondycji 
opowiada Tomasz Łyczko 
– Członek Zarządu
F&S: Stanowisko Dyrektora Finansowego w Wytwór-
ni objął Pan pod koniec 2012 r. Jakie działania podjął 
Pan w pierwszej kolejności, aby poprawić jej kondycję?

T.Ł.: – W momencie obejmowania przeze mnie 
funkcji Dyrektora Finansowego w Spółce trwał już 
proces restrukturyzacji. Naszym głównym zada-
niem było pozyskanie fi nansowania z Agencji Roz-
woju Przemysłu. Dość szybko nam się to udało, bo 
już w styczniu 2013 r. podpisaliśmy umowę z ARP na 
pożyczkę na okres 7 lat. Od strony fi nansowej był to 
kamień milowy w restrukturyzacji. 

Kolejnym etapem była restrukturyzacja zadłu-
żenia wobec Urzędu Miasta i ZUS-u. Spółka miała 
znaczne, kilkuletnie zadłużenia z tytułu składek i po-
datku od nieruchomości. W zakresie tych zobowią-
zań także udało się szybko uzyskać porozumienie. 
Chciałbym podkreślić, że było to możliwe dzięki 
ogromnemu fi nansowemu wsparciu głównego ak-
cjonariusza Spółki – p. Adama Sikorskiego, który pod-
wyższył kapitał Wytwórni. 
Jednak już na tamtym etapie był Pan zaangażowa-
ny nie tylko w kwestie fi nansowe?

– To prawda, ówczesny Zarząd skierował moje 
działania także na inne płaszczyzny organizacji. Poczy-
niliśmy wówczas pierwsze inwestycje, udoskonalali-
śmy procesy produkcyjne. Zmieniliśmy też strukturę 
administracji. To z kolei wymagało dużego wyczucia 
i wszechstronnego podejścia do tematu. Nie było 
czasu i możliwości fi nansowych na standardowe re-
krutacje pracowników, a jednak udało się wszystko 
sprawnie przeprowadzić. 
Czy w przeszłości miał Pan doświadczenie w wy-
dobywaniu fi rmy z trudnej sytuacji fi nansowej? 

– Owszem, miałem tego rodzaju doświadcze-
nie. Wcześniej pracowałem w Fabryce Naczyń Ema-
liowanych w Olkuszu, której kondycja była bliźniaczo 
podobna. Tam również prywatny przedsiębiorca od-
kupił od Skarbu Państwa spółkę z zadłużeniami wo-
bec ZUS-u, Urzędu Miasta i przerostem zatrudnie-
nia. Praca polegała na tym, żeby wydźwignąć spółkę 
z tej trudnej sytuacji.

Jednak w przypadku Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. procesy zmian zachodzą 

znacznie szybciej niż w Olkuszu – ze względu 
na konkretne, fi nansowe wsparcie właściciela, te-
maty długów zostały od razu uregulowane. Od 
kilku miesięcy mamy w Wytwórni pierwszy kre-
dyt obrotowy – w Olkuszu czekaliśmy na to 3 
lata. 

Trzeba przy tym podkreślić, że w przypadku za-
kładu produkcyjnego powodzenie całego przedsię-
wzięcia tkwi we wzajemnej, sprawnej współpracy 
wszystkich działów. Proces produkcyjny jest tu na-
prawdę długotrwały, dlatego najistotniejsze jest sko-
ordynowanie wszystkich jego elementów. 
Udało się już wypracować taką spójność działań? 

– Procesy optymalizacji planowania i realizacji 
produkcji są czasochłonne i wymagają potężnych 
nakładów pracy. Z pewnością nasza produkcja jest 
inna niż przed rokiem. Wprowadziliśmy do oferty 
kilkaset nowych referencji – i to w trakcie wspomnia-
nych wcześniej zmian i restrukturyzacji. Dlatego doj-
ście do stanu pożądanego musi potrwać. Używając 
terminologii medycznej – przeprowadziliśmy opera-
cję na żywym organizmie, a teraz trwa okres reha-
bilitacji. Osiągnięcie wysokiej formy wymaga jeszcze 
odpowiedniego treningu.
Które działania uznaje Pan za największe sukce-
sy Wytwórni?

– Niewątpliwym sukcesem Wytwórni jest po-
zyskanie inwestora, i to nie instytucjonalnego, ale 
konkretnego przedsiębiorcy – osoby, którą znamy 
i kojarzymy. To daje Spółce gwarancję rozumnego 
zaangażowania, możliwości podejmowania szyb-
kich decyzji i ludzkiego podejścia do całego przed-
sięwzięcia. 

Jeśli chodzi o wewnętrzne sukcesy, to z pewno-
ścią należy do nich poszerzenie gamy oferowanych 
wyrobów i usług. Najświeższym sukcesem jest pod-
pisanie nowego Układu Zbiorowego Pracy, co było 
poprzedzone trwającymi prawie rok negocjacjami. 

Warto też podkreślić dużą ekspansję ekspor-
tową Wytwórni. Dział Handlowy oraz nowi pra-
cownicy wnieśli tu nową jakość, energię i pomysły. 
Obecnie jesteśmy na etapie realizowania kontraktów 
z nowymi klientami. 
Z końcem listopada 2013 r. objął Pan funkcję 
Członka Zarządu Wytwórni. Jakie cele stawia Pan 
przed Zarządem na ten rok?

– Stanowisko Członka Zarządu wiąże się z prze-
jęciem i nadzorem nad całością zagadnień w Spółce. 
To odpowiedzialne, ale też niezwykle ciekawe i inspi-
rujące zadanie. Bardzo się z tego cieszę.

Nadrzędnym celem Zarządu w bieżącym roku 
jest osiągnięcie dodatniego wyniku fi nansowe-
go. Chcemy znacznie zwiększyć poziom sprzeda-
ży. Docelowym punktem, do którego zamierzamy 
dojść, jest roczna sprzedaż na poziomie 40 mln zł 
(przy zeszłorocznej 27 mln zł). Produkcja dla marek 
obcych, intensyfi kacja eksportu, wzmożona praca 
na rynku krajowym oraz rozwój produkcji dla woj-
ska i lotnictwa dają nadzieję, że uda się ten cel zre-
alizować. 

W jaki sposób chcemy to osiągnąć? Nowy Za-
rząd już to pokazał, dając znacznie większe kompe-
tencje dyrektorom, kierownikom działów, jak też no-
wym pracownikom. Jesteśmy przekonani o wielkim 
zaangażowaniu i kompetencjach całej naszej załogi, 
dlatego wierzymy w realizację tych zamierzeń. 
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F&S: W jaki sposób rozpoczął Pan działalność? 
Co Pana skłoniło do wyboru tej właśnie branży?

AK: Wszystko zaczęło się od moich ma-
rzeń. Firma, która miałaby handlować fi ltrami, 
była moim celem już w trakcie studiów. Sam 
wybór studiów też nie był przypadkowy. Koń-
cząc kierunek Zarządzanie i Marketing na Poli-
technice Lubelskiej, posiadałem dostateczny za-
sób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, która 
w połączeniu z moją determinacją i jasno okre-
ślonym celem zaowocowały powstaniem i wie-
loletnim, ciągłym rozwojem fi rmy.

Hurtownia Motoryzacyjna KORWEX po-
wstała w 2003 r. Jednak początki kontaktów 
z Wytwórnią „PZL-Sędziszów” sięgają lat 90., 
kiedy mój ojciec prowadził hurtownię w pań-
stwowej wówczas fi rmie – Polmozbyt Lublin. 
Tak więc nasza współpraca trwa od ponad 20 
lat. Założenie własnej hurtowni motoryzacyjnej 
w roku 2000, gdzie konkurencja mocno się roz-
wijała i oferowała różne marki fi ltrów, wymagało 
sporej odwagi. 
Jak wyglądał ówczesny rynek motoryzacyj-
ny? Na jaki asortyment położył Pan szczegól-
ny nacisk?

– Jak już wspomniałem, ówczesny rynek 
motoryzacyjny charakteryzował się dużą dynami-

Naszą misją jest 
dbałość o klienta
ką rozwoju motoryzacyjnych sieci handlowych, 
mających w swojej ofercie pełny asortyment czę-
ści zamiennych. Konkurencja była bardzo silna, 
głównie ze strony tzw. większych graczy, którzy 
mogli sobie pozwolić na sprzedaż np. brandowa-
nych fi ltrów pochodzenia chińskiego. Dlatego na 
początku działalności nie mogliśmy się skupiać na 
wybranym asortymencie produktów. Oprócz fi l-
trów, hurtownia miała w ofercie m.in. części do 
samochodów koreańskich. Dzięki kontaktom 
handlowym z bezpośrednimi importerami mo-
gliśmy zapewnić klientom atrakcyjne ceny i jed-
nocześnie być konkurencyjni w stosunku do sieci 
handlowych.

 Jednak moim celem od zawsze było skon-
centrowanie się na jednym asortymencie i osią-
gnięcie w tym obszarze najwyższego poziomu. 

Dlatego też w ostatnich latach głównym asor-
tymentem hurtowi KORWEX stały się fi ltry, 
a nadrzędnym celem – jak najszybszy dobór fi l-
tra i jego dostępność w magazynie. 
Co się zmieniło w zakresie współpracy z Wy-
twórnią po jej prywatyzacji w 2012 r.?

– Od roku 2000 rynek fi ltracyjny w Polsce 
dynamicznie się rozwijał. Jednak Wytwórnia Fil-
trów „PZL-Sędziszów” S.A. nie uczestniczyła 
w tym rozwoju i popadała w coraz większe kło-
poty. To wiązało się nieuchronnie ze stratą po-
zycji na polskim rynku fi ltracji. 

Nowe wcielenie Wytwórni, po sprywaty-
zowaniu, zrobiło na nas bardzo dobre wraże-
nie. Spotkanie z głównym inwestorem – Ada-
mem Sikorskim i przedstawienie przez niego 
wizji nowoczesnego przedsiębiorstwa zaowo-

Jesteśmy fi rmą rodzinną, która 
dba o swoją renomę oraz 
o klienta. Zadowolenie naszych
partnerów biznesowych jest 
dla nas najważniejsze.
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cowało zacieśnieniem współpracy, a co za tym 
idzie – podwojeniem naszych obrotów w ubie-
głym roku. Młody, dynamiczny zespół osób za-
rządzających Wytwórnią daje nadzieję na co-
raz silniejszą pozycję marki PZL-Sędziszów, 
a w konsekwencji na stopniowe odzyskiwanie 
jej udziału w rynku.
W ub.r. Hurtownia KORWEX obchodziła 
10-lecie istnienia. Proszę przybliżyć kilka suk-
cesów, jakie udało się w tym czasie osiągnąć. 

– Naszym największym sukcesem jest 
nieustanny, dynamiczny rozwój. Z jednooso-
bowej fi rmy staliśmy się dużym, dobrze funk-
cjonującym na rynku dystrybutorem. Nasze 
ciągłe starania w zakresie zadowolenia klien-
ta doprowadziły do sytuacji, iż jesteśmy uwa-
żani za stabilnego, poważnego partnera na 
rynku. Działamy zgodnie z naszą misją, któ-
ra brzmi: Jesteśmy fi rmą rodzinną, która dba 
o swoją renomę oraz o klienta. Zadowolenie 
naszych partnerów biznesowych z oferowa-
nych przez nas cen i jakości obsługi jest dla nas 
najważniejsze. Efektem takiego podejścia do 
biznesu są prestiżowe nagrody, które otrzy-
mywaliśmy w ubiegłych latach. 
Zdecydował się Pan uruchomić sklep interne-
towy – nowoczesny, z usługą Paczkomatów. 

Czy ta forma sprzedaży sprawdza się w bran-
ży motoryzacyjnej, usprawnia realizację zamó-
wień?

– Sklep internetowy to tylko część naszych 
działań, zmierzających do pełnej informatyzacji 
fi rmy. W 2010 r. rozpoczęliśmy zmianę i ulep-
szanie naszych narzędzi informatycznych. Sklep 
internetowy to tak naprawdę czubek góry lo-
dowej, nasz sposób na prowadzenie kolejnych 
badań w zakresie zachowań klientów i rynku. 
W szeroko pojętej branży motoryzacyjnej e-
-sklepy z pewnością się sprawdzają, jednak przy 
tak wąskiej specjalizacji jak nasza, sprzedaż in-
ternetowa jest nadal w fazie rozwoju. Z drugiej 
strony, biorąc pod uwagę cały łańcuch sprze-
daży, w chwili obecnej nie można pozostawać 
jedynie przy tradycyjnych kanałach dystrybucji. 

Jeśli chodzi o wykorzystywane narzędzia, 
np. Paczkomaty, to służą one zapewnieniu na-
szym klientom najnowocześniejszych i najwy-
godniejszych sposobów realizacji zamówień. 
Oczywiście, w tym obszarze nie mogło zabrak-
nąć bezpiecznych metod płatności. Rozpoczę-
liśmy też współpracę z fi rmami dbającymi o ja-
kość obsługi klienta internetowego. 
W jakim kierunku zamierza Pan rozwijać 
działalność Hurtowni?

– Od 2010 r. Hurtownia KORWEX jest 
stałym partnerem działań prowadzonych przez 
lubelskie uczelnie. Niejednokrotnie stawaliśmy 
się poligonem doświadczalnym dla studentów, 
którzy odbywali tu praktyki, oraz dla pracow-
ników naukowych Politechniki Lubelskiej. Ko-
rzyści z takich działań, określanych jako B+R, 
są obustronne. Pracownicy uczelni mogą te-
stować na „żywym organizmie” swoje teorie 
badawcze. My z kolei mamy stały dostęp do 
najnowszych trendów związanych z metodami 
zarządzania oraz informacji na temat wykorzy-
stania systemów informatycznych w przedsię-
biorstwie.

W przyszłości zamierzamy kontynuować 
podjętą linię działania. Nasze starania będą się 
skupiały na kilku aspektach. Po pierwsze, inwe-
stujemy w nasz zespół, ponieważ profesjonalni, 
dynamiczni sprzedawcy są pierwszym ogniwem 
w efektywnym handlu. Po drugie, jako fi rma no-
woczesna, wprowadzimy innowacyjne kanały 
sprzedaży. Kolejny kierunek naszych działań to 
ciągła analiza potrzeb klientów i stopniowe ich 
zaspokajanie. Z pewnością też będziemy kon-
tynuować naszą tradycję oraz umacniać wize-
runek fi rmy rodzinnej, odpowiedzialnej wobec 
klientów i partnerów biznesowych. 



18 Magazyn Klientów WF „PZL-Sędziszów” S.A.

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

S kuteczność naszych fi ltrów potwier-
dzają badania, a o ich najwyższej jakości 
świadczą przyznane certyfi katy. Jednak 

najlepszym gwarantem niezawodności na-
szych wyrobów jest produkcja dla przemysłu 
lotniczego i wojskowego.

Przemysł lotniczy jest niewątpliwie jednym 
z najbardziej wymagających i skomplikowa-
nych. Od producentów, dostawców czy usłu-
godawców wymaga najwyższej jakości, pre-
cyzji, dokładności i wydajności. Każdy element 
musi być w 100% zgody z obowiązującym pro-
cesem, ponieważ cały mechanizm rzutuje na 
ludzkie  bezpieczeństwo. Dlatego dopuszczalny 
margines błędu jest tu prawie zerowy, a surowe 
standardy kontroli jakości są na porządku dzien-
nym. Prawdopodobnie żaden inny przemysł nie 
poświęca kwestii bezpieczeństwa tyle uwagi, co 
przemysł lotniczy. Wytwórnia Filtrów „PZL-Sę-
dziszów” S.A. produkuje części przeznaczone 
dla branży lotniczej od ponad 50 lat.

Dla sektora lotniczego i wojskowego Wy-
twórnia wykonuje m.in. fi ltry oleju, paliwa, sy-
gnalizatory i zawory. Prowadzi też działalność 
w zakresie obróbki skrawaniem i tłoczenia blach. 
Wytwarzane tu części trafi ają do największych 
fi rm lotniczych w Polsce: WSK „PZL-Świdnik” 
S.A., WSK „PZL-Rzeszów” S.A., Sikorsky Mie-

Na terenie Wytwórni znajduje się kilka sta-
nowisk badawczych, gdzie fi ltry powietrza, pali-
wa czy zwory są testowane w różnych warun-
kach, np. w skrajnych warunkach termicznych.

Członkostwo 
w „Dolinie Lotniczej”

W 2012 r. Wytwórnia Filtrów została przy-
jęta w poczet członków Stowarzyszenie Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina 
Lotnicza”. Dzięki temu mamy możliwość zapre-
zentowania się w skali międzynarodowej pod-
czas szeregu wydarzeń zarówno w Polsce, jak 
i zagranicą. Przynosi to korzyści w postaci więk-
szej rozpoznawalności naszej marki w branży lot-
niczej, jak też nawiązywania nowych kontaktów 
biznesowych. Obecność na Podkarpaciu kluczo-
wych poddostawców gigantów awiacji – Boeing, 
Airbus, Sikorsky Aircraft czy AgustaWestland – od 
dawna bowiem zwraca uwagę lotniczych spółek 
z najdalszych zakątków świata: Japonii, Korei Płd., 
Australii, Singapuru, Nowej Zelandii. Przynależ-
ność do „Doliny Lotniczej” stwarza nam szansę 
na udział w nowych projektach i uruchomieniach, 
a co za tym idzie – na stały rozwój oferty produk-
towej. 

Produkcja dla lotnictwa i wojska

lec, WSK „PZL-Kalisz” S.A. oraz Wojskowe Za-
kłady Lotnicze. 

Obecnie Wytwórnia przygotowuje się do 
współpracy w zakresie pełnej fi ltracji silników do 
śmigłowców.

Zastrzeżona technologia
Produkcja fi ltrów dla przemysłu lotniczego 

i wojskowego opiera się wyłącznie na surowcach 
najwyższej jakości, natomiast technologia wytwa-
rzania jest opatentowana przez inżynierów z Cen-
trum Technologicznego Wytwórni Filtrów “PZL- 
Sędziszów” S.A. i zastrzeżona. Z tego względu 
nie możemy prezentować takich wyrobów ani 
też przybliżać ich procesów produkcyjnych.

Każdy produkt z przeznaczeniem dla woj-
ska musi być odebrany przez przedstawiciel-
stwo wojskowe. Wytwórnia odpowiada za jego 
jakość, ale to właśnie przedstawiciel sprawdza 
proces produkcyjny, przygląda się detalom i za-
twierdza, że wyrób jest zgodny z wymaganiami. 

Wytwarzane przez nas części 
trafi ają do największych fi rm 
lotniczych w Polsce

Fot. Archiwum Dolina Lotnicza
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PRZEMYSŁ CIĘŻKI

 D olina Lotnicza jest pierwszym, naj-
większym oraz jednym z kilku naj-
bardziej rozpoznawalnych lotni-

czych klastrów na świecie. Zlokalizowana 
jest w południowo-wschodniej Polsce, znanej
z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz 
ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje 
duża koncentracja fi rm przemysłu lotniczego, 
ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwi-
nięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. 

Zakres działalności klastra to projektowanie 
oraz obsługa samolotów i śmigłowców, części, 
usługi związane z lotnictwem, w tym: elektronika, 
badania, szkolenie pracowników przemysłu lotni-
czego wspólne wdrażanie innowacyjnych projek-
tów oraz działanie na rzecz rozwoju przemysłu. 

Klaster Dolina Lotnicza to obecnie ponad 
prawie 100 innowacyjnych przedsiębiorstw 
przemysłowych, wytwarzających ogromną licz-
bę wyrobów lotniczych w formie części, pod-
zespołów i zespołów do silników odrzutowych, 
płatowców i helikopterów dla najważniejszych 
światowych producentów sektora lotniczego.

Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie 
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 

„Dolina Lotnicza”. Głównym celem Doliny Lot-
niczej jest przekształcanie Polski Południowo-
-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie re-
gionów lotniczych, który dostarcza różnorodne 
produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego 
dla najbardziej wymagających klientów. 

Klaster podejmuje wiele działań, zarówno 
krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. roz-
wijanie efektywnego łańcucha dostawców czy 
tworzenie dogodnych warunków do rozwo-
ju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w re-
gionie. W ciągu ostatnich kilku lat na obszarze 
funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza zain-
westowały takie światowe fi rmy z przemysłu 
lotniczego, jak: Pratt Whitney, Sikorsky, Agu-
staWestland, MTU Aero Engines, Hamilton 
Sundstrand, UTAS.

Internacjonalizacja działań klastra oraz 
umożliwianie nawiązywania i rozwijania mię-
dzynarodowych kontaktów jego członkom jest 
jednym z najważniejszych priorytetów Doliny 
Lotniczej. Przejawia się to w cyklicznym organi-
zowaniu misji gospodarczych oraz uczestnictwa 
fi rm klastra w międzynarodowych imprezach 
targowo-wystawienniczych. Na najważniejsze 

konferencje organizowane przez Dolinę Lotni-
czą zapraszani są przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej, Europejskiej Platformy Technologicznej 
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu 
Lotniczego i Obronnego – ASD.

W ramach działań klastra Dolina Lotnicza 
udało się nawiązać i rozwinąć modelową współ-
pracę przemysłu z nauką. Od kilku lat, co kwar-
tał producenci lotniczy spotykają się regularnie 
z przedstawicielami współpracujących z nimi naj-
lepszych polskich politechnik i ośrodków nauko-
wych. W celu efektywnego rozwoju tych relacji 
powołano do życia Centrum Zaawansowanych 
Technologii „AERONET-Dolina Lotnicza”, któ-
re skupia obecnie kilkadziesiąt przedsiębiorstw 
z klastra przemysłowego oraz kilkanaście uczel-
ni i instytucji B+R. Przedsiębiorcy defi niują, jakie 
mają problemy technologiczne, wdrożeniowe, 
itd., a uczelnie pomagają je rozwiązać, prowa-
dząc odpowiednie badania.

W 2013 r. „Stowarzyszenie Dolina Lotnicza” 
wraz z Politechniką Rzeszowską powołały Funda-
cję Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Do-
lina Lotnicza, której głównym celem jest rozwój 
edukacji naukowo-technicznej oraz promocja 
programów edukacyjnych wśród dzieci i młodzie-
ży – przyszłego pokolenia polskich inżynierów.

Obecnie Dolina Lotnicza wraz z ośmioma 
europejskimi klastrami lotniczymi pracuje nad 
promocją regionalnych badań, dotyczących eko-
logicznych technologii lotniczych w ramach pro-
jektu Clean Aerospace Regions. Jednym z celów 
tego projektu jest wzrost wydajności energe-
tycznej w całym łańcuchu powstawania samo-
lotu – od projektu i produkcji, do operacji lotni-
czych, utrzymania, remontów oraz ostatecznie 
recyklingu. Ważna jest także poprawa systemów 
lotniczych, optymalne użycie potencjału Single 
European Sky oraz integracja ruchu lotniczego 
w multimodalny, przyjazny dla środowiska sys-
tem transportu powietrznego. 

DOLINA LOTNICZA

Fot. Archiwum Dolina Lotnicza
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Z WIZYTĄ U KLIENTA

3 kroki do 
zdrowego silnika

C hcesz przedłużyć żywotność silnika 
w swoim samochodzie? Zadbaj o re-
gularną wymianę fi ltrów. Ich wpływ 

na eksploatację silnika jest większy niż my-
ślisz.
1. Filtr powietrza

Nieregularna wymiana fi ltra powietrza 
może doprowadzić do jego zatkania, co z ko-
lei grozi przedwczesnym zużyciem elemen-
tów ciernych silnika. Jeśli fi ltr powietrza jest za-
nieczyszczony, silnik potrzebuje więcej czasu, 
aby uzyskać maksymalny moment obrotowy. 
Zakłócony zostaje wówczas proces spalania 
i wzrasta zużycie paliwa. 

Zablokowany fi ltr powietrza to także 
ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, 
a w skrajnym przypadku nawet jego prze-
grzanie.
2.  Filtr oleju

Ogromne znaczenie dla silnika ma fi ltr 
oleju, ponieważ zapewnia mu zaopatrywanie 
w czysty olej. Bez względu jakość i gęstość 
tego płynu eksploatacyjnego, na warunki ter-
miczne czy wreszcie obroty silnika (minimalne 
i maksymalne) olej musi być czysty. Dla fi ltra 
oleju oznacza to ciężką pracę, dlatego powi-
nien być idealnie dopasowany do silnika i re-
gularnie wymieniany. 

Jeżeli zatka się wkład fi ltrujący, to kon-
strukcja fi ltra pozwoli brudnemu olejowi prze-
dostać się do silnika, co bardzo negatywnie 
wpłynie na łożyska silnika i jego błyskawicz-
ne zużycie.
3.  Filtr paliwa

Zanieczyszczenia fi ltrów paliwa są zazwy-
czaj groźniejsze dla silników diesla niż ben-
zynowych. Na skutek niskich temperatur 
w fi ltrze paliwa odkłada się najwięcej wody, 
ciężkich frakcji oleju oraz parafi ny. Pokonywa-
nie długich tras na tak zanieczyszczonym fi l-
trze może zakończyć się koniecznością kosz-
townej naprawy osprzętu silnika.

Odłożenie w czasie wymiany fi ltra paliwa 
może doprowadzić do uszkodzenia wtryskiwa-
czy i zapowietrzenia układu paliwowego, co wią-
że się z ogromnymi kosztami naprawy. 

– To jak przyzwyczajenie, nawyk – stwier-
dza ze śmiechem Pan Sebastian. – Przyzwy-
czailiśmy się do fi ltrów z Sędziszowa. Nauczy-
liśmy się ich numerów na pamięć i podajemy 
je odruchowo. Klienci też pozytywnie kojarzą 
tę markę, mimo że konkurencja bardzo moc-
no promuje się na rynku.

O wyborze produktów marki „PZL-Sę-
dziszów” w przypadku sklepu Petro-Wit za-
decydowały szeroka gama fi ltrów oraz ich 
duża dostępność do samochodów użytko-
wanych w Polsce. 

– Filtry z Sędziszowa od początku łatwo się 
crossowały – komentuje właściciel sklepu. – To 
znacznie przyspiesza naszą pracę. Dużym plu-
sem jest też przystępna cena waszych wyro-
bów. W przeszłości różnie bywało z jakością, 
zdarzały się reklamacje, ale niezbyt często – 

Chcemy wspierać 
polskiego producenta

dodaje Pan Sebastian. –Wytwórnia ma ogrom-
ne doświadczenie w branży fi ltracyjnej, dlate-
go mechanicy wam ufają. Wybierają produkty 
sprawdzone i polecają je sobie nawzajem. 

Na pytanie o zmiany po prywatyzacji Wy-
twórni, właściciel Petro-Witu odpowiada, że 
jest znacznie lepiej niż kilka lat temu. Podkre-
śla zmiany w zakresie obsługi, wprowadzenie 
wielu brakujących referencji oraz szybki do-
stęp do oferty przez katalog online. – Widać, 
że jesteście całkiem inną fi rmą, zaczynacie ak-
tywnie działać na rynku – stwierdza. 

– Firma Petro-Wit chce wspierać polskie-
go producenta. Cieszy nas, że pieniądze zo-
stają w kraju i nie zasilają obcego kapitału – 
wyznaje na zakończenie Pan Witczak, życząc 
Wytwórni dynamicznego rozwoju i dociera-
nia do coraz szerszej grupy odbiorców.  

Hurtownia motoryzacyjna Petro-Wit mieści się 
w Sandomierzu. Jej właściciel – Sebastian Witczak 
od 12 lat posiada w ofercie fi ltry z Sędziszowa. 
I nie zamierza ich zmieniać na inne.

Petro-Wit
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NASZE PROPOZYCJE

Więcej nowych referencji znajdą Państwo na stronie www.wf-fi lter.pl 
Aby wybrać fi ltr do konkretnego modelu maszyny rolniczej, należy wejść 
do katalogu on-line lub skontaktować się Biurem Obsługi Klienta.

NOWE 
FILTRY DLA 
ROLNICTWA
Nowe fi ltry paliwa typu PDL są wykonane z papieru 
dwuwarstwowego. Charakteryzują się bardzo wy-
soką dokładnością fi ltracji, zwiększoną chłonnością 
zanieczyszczeń oraz wydłużonym okresem eksplo-
atacji. Posiadają większą odporność na temperatu-
rę paliwa w porównaniu do fi ltrów standardowych. 
Są też odporne na zwiększone natężenie przepływu 
paliwa, które występuje w nowoczesnych silnikach 
z systemem Common Rail.

Wytwórnia Filtrów PZL-Sędziszów S.A. od wielu lat produkuje fi ltry do ciągników, 
maszyn rolniczych, kombajnów, maszyn siewnych i sadowniczych, pługów itp.
Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kompletnego wyposażenia 
fi ltracyjnego do ciągników typu URSUS.

Korzystając z wiedzy i ponad 70-letniego doświadczenia w dziedzinie fi ltracji, 
systematycznie rozszerzamy ofertę o nowe linie produktowe.

Nasze fi ltry znajdują zastosowanie w najbardziej znanych markach ciągników, 
tj.: ZETOR, JOHN DEERE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, CASE IH, 
MCCORMICK, EICHER, AEBI i wielu innych.
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KONKURS
Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Wytwórnię Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. 
Do wygrania dedykowane zestawy fi ltrów i cenne upominki. Aby zdobyć jedną z atrakcyjnych 
nagród, wystarczy udzielić prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania:

 W 2014 r. WF „PZL-Sędziszów” będzie obchodzić swoje:
 a) 50-lecie
 b) 75-lecie
 c) 100-lecie

 Nazwa Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” pierwotnie
 brzmiała:
 a) „C.O.P. Zakład Pomocniczy”
 b) „Fabryka Filtrów Sędziszów”
 c) „WF-Filter”

 Filtry typu PDS zawierają:
 a) Zawór z uszczelką do zbierania wody
 b) Dodatkową warstwę papieru fi ltracyjnego
 c) Dodatkową uszczelkę

Pięć osób, które w kolejnych miesiącach (marzec, 
kwiecień, maj) jako pierwsze prześlą prawidłowe 
odpowiedzi, otrzyma zestawy nagród – komplety 
dedykowanych fi ltrów marki WF-Filter oraz atrakcyjne 
gadżety reklamowe.

Odpowiedzi prosimy przesyłać mailem, na adres: 
katarzyna.tokarz@wf-sedziszow.pl. 

W tytule maila należy wpisać hasło „KONKURS”. 
W treści maila prosimy określić numer wybranego 
zestawu fi ltrów oraz adres, na który ma 
zostać wysłana nagroda. 

Odpowiedzi na pytania i numery zestawów fi ltrów można zna-
leźć na stronie www.wf-fi lter.pl.

Życzymy powodzenia!



SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 
Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
tel. (17) 745-02-00
fax: (17) 745-03-33
e-mail: sekretariat@wf-sedziszow.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Elżbieta Ozga

 tel. 609 012 103 
e-mail: elzbieta.ozga@wf-sedziszow.pl

Witold Świder
 tel. 609 012 101 
e-mail: witold.swider@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ HANDLOWY
DYREKTOR HANDLOWY – EKSPORT
Agnieszka Całko

 tel. 502 500 416 
e-mail: agnieszka.calko@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR HANDLOWY – SPRZEDAŻ KRAJOWA
Jacek Zawadzki

 tel. 609 012 115
e-mail: jacek.zawadzki@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR PRODUKCJI WOJSKOWEJ I LOTNICZEJ
Robert Chrobak

 tel. 609 012 112 
e-mail: robert.chrobak@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ EKSPORTU
Krystyna Patela

 tel. (17) 74 50 273, 607 605 328 
e-mail: krystyna.patela@wf-sedziszow.pl

Katarzyna Ochał
 tel. (17) 74 50 335, 693 376 940 
e-mail: katarzyna.ochal@wf-sedziszow.pl

Agnieszka Bułas
 tel. (17) 74 50 346, 507 002 151 
e-mail: agnieszka.bulas@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ MARKETINGU I PR
Katarzyna Tokarz

 tel. (17) 74 50 140, 667 664 085 
e-mail: katarzyna.tokarz@wf-sedziszow.pl

DORADCA HANDLOWO-TECHNICZNY
Piotr Mokrzycki

 tel. (17) 74 50 162, 609 012 116 
e-mail: piotr.mokrzycki@wf-sedziszow.pl
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