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Szanowni Państwo,

Wiosna, jak żadna inna 
pora roku, sprzyja zmia-
nom i odnowie. Wiosen-
ne wydanie ŚWIATA FIL-
TRÓW także przynosi 
sporo nowości i ciekawych 
propozycji. Przede wszyst-
kim przybliżamy naszym 
Klientom zasady wyjątko-
wego programu lojalno-
ściowego, który uruchomi-
liśmy z początkiem marca 
– inFILTRacja nagród! 
Każdy jego uczestnik ma 
szansę wygrać nagrodę 
główną – 100 000 zł. Do 
zdobycia jest też m.in. 16 
tys. litrów paliwa oraz sze-
reg nagród pieniężnych, 
dlatego gorąco zachęcam naszych obecnych oraz potencjalnych Klien-
tów do udziału w programie.

Kolejną nowością jest dostępność oferty PZL Sędziszów S.A. w naj-
większej bazie części samochodowych – TecDoc, dzięki czemu wy-
szukanie danego rodzaju fi ltra stało się jeszcze szybsze i wygodniejsze. 

W marcu rozpoczęliśmy też ciekawy program badawczy, skiero-
wany do fi rm transportowych. Promujemy go podczas specjalnych 
Spotkań Transportowych, organizowanych w kilku miastach Polski. 
Szczegóły programu przybliża na łamach pisma Menedżer ds. Projektu 
– Bogusław Satława.

Tematyce fi ltrów powietrza do samochodów ciężarowych poświę-
camy w tym wydaniu sporo miejsca. Znakomity konstruktor – Paweł 
Piotrowski rozkłada ten typ fi ltrów na czynniki pierwsze i podpowiada, 
na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć żywotność silnika. Prezentujemy 
też najczęstsze uszkodzenia  fi ltrów powietrza i wyjaśniamy ich przy-
czyny. Ponadto doradzamy, jak odnaleźć się w gąszczu moto nowości, 
którymi stale jesteśmy bombardowani jako użytkownicy samochodów. 

Mam nadzieję, że wiosenny numer ŚWIATA FILTRÓW spotka się 
z Państwa ciepłym przyjęciem.

Z życzeniami ciekawej lektury
Adam Sikorski

Prezes PZL Sędziszów S.A.
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NA BIEŻĄCO

Spółka PZL Sędziszów S.A. zdobyła wyróżnienie spośród szerokiego 
grona fi rm z branży motoryzacyjnej. Zostaliśmy nagrodzeni za profesjo-

nalizm, wieloletnie doświadczenie i ofertę dopasowaną do potrzeb nawet 
najbardziej wymagającego odbiorcy. Tytuł otrzymaliśmy dzięki pozytywnym 

opiniom, zebranym przez Kapitułę Konkursu podczas procesu weryfi kacji.
Kapituła Konkursu wyłania laureatów na podstawie analizy niezależnych da-

nych rynkowych, zleconych badań marketingowych oraz raportów przedstawicieli 
regionalnych. Kapitułę stanowi jury, składające się z autorytetów polskiej gospodar-

ki, specjalistów branżowych oraz laureatów poprzednich edycji programu. Ze względu 
na wysokie kryteria oceny, tylko nieliczne fi rmy zostały wyróżnione.

Certyfi kat jest wyrazem zaufania, jakim darzycie Państwo nasze produkty, za co serdecznie dziękujemy!

PZL Sędziszów S.A. został Laureatem Godła Firma Roku 2014. Certyfi kat 
jest przyznawany przez Centralne Biuro Certyfi kacji Krajowej.

ZOSTALIŚMY FIRMĄ ROKU 2014!

Kadry PZL Sędziszów S.A. wzmocnili kolejni specjaliści. Od marca br. zakład ma nowego kierownika działu konstrukcyjno-techno-
logicznego  – Adama Zakorczmennego. Z kolei do działu sprzedaży dołączyli: analityk sprzedaży – Sebastian Gwóźdź oraz opiekun ryn-
ku – Piotr Mydlarz. Cieszymy się, że kolejni fachowcy zasilają naszą ekipę. Witamy ich gorąco w zespole PZL Sędziszów S.A. i życzymy 
wielu zawodowych sukcesów!

PRZYBYWA NAM SPECJALISTÓW

Adam Zakorczmenny jest absolwentem 
Politechniki Rzeszowskiej, na Wydziale Budo-
wy Maszyn i Lotnictwa. Doświadczenie za-
wodowe zdobywał m.in. w Lear Corporation 
Poland o/Mielec Sp. z o.o. oraz Zakładach Na-
prawczych Taboru Kolejowego – Radom Sp. 
z o.o. Pełnił funkcję dyrektora produkcji i roz-
woju, był odpowiedzialny za wsparcie produk-
cji. W PZL Sędziszów S.A. nadzoruje pracę 
działu konstrukcyjno-technologicznego.

Sebastian Gwóźdź jest absolwentem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wy-
dziale Zarządzania. Zdobył doświadczenie 
w zakresie analiz i oceny ekonomicznej pro-
jektów, tworzenia planów budżetowych oraz 
prowadzenia systemów raportowania. Posiada 
szeroko rozumianą i popartą doświadczeniem 
znajomość zagadnień zarządzania, controllingu 
i Business Inteligence. W PZL Sędziszów S.A. 
jest odpowiedzialny za prowadzenie analiz fi -
nansowych i sprzedażowych.

Piotr Mydlarz posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w zakresie sprzedaży w sek-
torze Automotive. Pracował m.in. w Hur-
towni Motoryzacyjnej „Gordon” i Hurtow-
ni „Elit”. W poprzednim miejscu zatrudnienia 
odpowiadał za dystrybucję fi ltrów oraz pro-
wadzenie akcji promocyjnych i programów 
lojalnościowych. W PZL Sędziszów S.A. jest 
opiekunem Regionu nr 2 (województwa: ma-
zowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).
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PZL Sędziszów S.A. został partnerem 
„Spotkań Transportowych wiosna 2015”, 
organizowanych przez miesięczniki „TSL 
Biznes” i „Truck & Van”. 

Spotkania Transportowe to cykl szkoleń 
i konferencji odbywających się w całej Polsce, 
skierowanych do właścicieli i przedstawicieli 
fi rm transportowych, a także przewoźników 
drogowych i pracowników działów transpor-
tu w fi rmach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

W lutym fabryka PZL Sędziszów S.A. go-
ściła uczniów Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego w Chmielniku.

W spotkaniu uczestniczyło 29 uczniów 
ZDZ Chmielnik oraz 2 opiekunów z ramienia 
szkoły. W ramach teoretycznej części spotkania 
młodzież obejrzała fi lmy edukacyjne o naszych 
wyrobach. Następnie uczniowie zwiedzali hale 
produkcyjne, gdzie mieli okazję przyjrzeć się 
m.in. produkcji korpusów fi ltrów puszkowych, 
gwintowaniu wzmocnień, plisowaniu elemen-
tów fi ltracyjnych czy montażowi fi ltrów. Odwie-
dzili też laboratoria badawcze oraz magazyn wy-
sokiego składowania. Mamy nadzieję, że wiedza 
wyniesiona z tej wizyty okaże się przydatna dla 
młodzieży w przygotowaniu do zawodu.

CHMIELNIK DOSKONALIŁ SIĘ W SĘDZISZOWIEDOSKONALIŁ SIĘĘĘ W SĘĘDZISZOWIED

BIERZEMY UDZIAŁ W SPOTKANIACH TRANSPORTOWYCH
Spotkania są poświęcone najważniejszym 

sprawom związanym z funkcjonowaniem dzia-
łalności transportowej. Eksperci przedstawiają 
aktualne kwestie i tendencje rozwoju w sek-
torze transportowym, wskazują najważniejsze 
zmiany w prawie transportowym, przybliżą naj-
nowsze rozwiązania i podpowiadają, jak zwięk-
szać zyski i efektywność fi rmy transportowej. 

W tegorocznej edycji Spotkań Transpor-
towych PZL Sędziszów S.A. uczestniczy jako 

partner. Przedstawiciele kadry zarządzającej za-
kładu promują nowy program badań eksplo-
atacyjnych fi ltrów powietrza do samochodów 
ciężarowych (więcej na ten temat na str. 15). 
Jesteśmy obecni na Spotkaniach w następują-
cych terminach:
17 marca  – Lublin
24 marca  – Kraków
31 marca  – Białystok
14 kwietnia  – Katowice



TEMAT NUMERU
Nowy program lojalnościowy

inFILTRacja nagród!
2 marca 2015 r. ruszyła kampania promocyjna nowego programu lojalnościowego 

PZL Sędziszów S.A. pod hasłem: inFILTRacja nagród! Uczestnicy programu 
mają szansę wygrać 100 000 zł i ponad tysiąc nagród pieniężnych 

o wartości nawet 10 000 zł. Do zdobycia jest również 16 000 litrów paliwa.

W promocji inFILTRacja nagród 
mogą wziąć udział: HURTOW-
NIE, SKLEPY, WARSZATY i SKLE-

POWARSZTATY, które w okresie od 2 mar-
ca do 30 listopada 2015 r. dokonają zakupu 
fi ltrów PZL Sędziszów.

– Uczestnicy naszego programu są podzie-
leni na 3 grupy – wyjaśnia Agnieszka Całko, 
Dyrektor Marketingu PZL Sędziszów S.A. 
– Pierwszą grupę stanowią Dystrybutorzy fi ltrów 

PZL Sędziszów, dla których dedykowaliśmy 
część zwaną PH Dystrybutora i specjalną 

platformę online – www.phinfi ltracja.
pzlsedziszow.pl. Po zarejestrowa-

niu się na platformie, Dystrybu-
tor wpisuje dane Klienta, który 

dokonuje zakupu naszych fi l-
trów na minimalną wartość 

100 zł netto. Za każde-
go aktywnego Klienta 
(tj. takiego, który kupił 
fi ltry za minimum 100 
zł netto) Dystrybutor 
otrzymuje bonus o war-

tości 50 zł (przy pierw-
szym tysiącu klientów), 

a następnie 10 zł. Na platfor-
mie można sprawdzić dostępną 

pulę bonusową. Początkowa war-
tość puli to 50 000 zł.

To nie jedyny bonus dla Kon-
trahentów PZL Sędziszów S.A. Naj-

bardziej aktywni właściciele fi rm dys-
trybucyjnych, wyłaniani raz w miesiącu, 

otrzymają zaproszenia na atrakcyjne impre-
zy sportowe i rozrywkowe, odbywające się 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Paliwo za fakturę
Drugi przedział uczestników programu lojal-

nościowego stanowią, hurtownie przyporząd-
kowane do Grupy A, a trzeci – sklepy, warsztaty 
i sklepowarsztaty, należące do Grupy B. Warto 
podkreślić, że w programie mogą brać udział nie 
tylko właściciele, ale też pracownicy; jedną fi rmę 
może reprezentować tylko jedna osoba.

– W przypadku tych dwóch Grup zasady są 
równie motywujące – komentuje Agnieszka Całko. 
– Dzięki transakcjom zakupowym Klienci PZL Sędzi-
szów S.A. otrzymują określoną ilość paliwa. Warun-
kiem uzyskania tego rodzaju bonusu jest wprowa-
dzanie danych sprzedażowych (faktura) z danego 
miesiąca i zamówienie paliwa zgodnie z progami 
wartościowymi, przyporządkowanymi danej grupie. 

Klient, który dokonuje zakupu fi ltrów 
i zakłada konto na stronie www.infi ltracja.
pzlsedziszow.pl, wybiera Grupę A lub B. 
Następnie, za każde wydane 100 zł na za-
kup fi ltrów PZL Sędziszów otrzymuje 1 litr 
paliwa. Ilość paliwa jest wypłacana na spe-
cjalnych kartach paliwowych, które zostaną 
przesłane Klientom. Na koniec miesiąca licz-
nik stanu konta litrów paliwa zostaje wyzero-
wany – bez względu na to, czy Klient zamówi 
paliwo, czy nie. Zamawianie paliwa odbywa 
się przez kliknięcie symbolu karty ze zdefi -
niowaną ilością paliwa.

Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.
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Grupa A – 50, 100, 300 litrów*
Grupa B – 5, 10, 50, 100 litrów*

* karty paliwowe, zastosowany przelicznik 
1 litr = 5 zł 

Proces gromadzenia ilości paliwa moż-
na rozpocząć od każdego nowego miesią-
ca. Licznik na koncie Użytkownika informuje 
o aktualnej ilości paliwa możliwej do zdobycia. 
W Grupie A łącznie do zdobycia jest 6 000 li-
trów, w Grupie B – 10 000 litrów. 

Wydrap sobie nagrodę
– Dodatkową korzyścią naszego progra-

mu lojalnościowego jest szansa wygrania atrak-
cyjnych nagród – twierdzi Agnieszka Całko. 
– Dzięki elektronicznej zdrapce można otrzy-
mać jedną z tysiąca nagród pieniężnych i wziąć 
udział w losowaniu nagrody głównej o wartości 
100 000 zł. Mamy nadzieję, że wszystkie te 
propozycje zachęcą naszych obecnych i poten-
cjalnych Klientów do aktywnego uczestnictwa 
w programie. Wierzymy, że dzięki tego rodzaju 
współpracy będziemy się wzajemnie motywo-
wać do działania i twórczych projektów. 

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy zare-
jestrować fakturę na swoim koncie i uruchomić 
przycisk GRAM. Następnie należy wybrać jedną 
z elektronicznych zdrapek, pod którymi ukrytych 
jest aż 1 000 nagród pieniężnych o wartościach: 
10 000, 5 000, 1 000 zł, 100 zł i 20 zł. Każda 
faktura upoważnia do jednej szansy, tj. jednora-
zowej zdrapki. Można też otrzymać dodatkową 
szansę na wygraną w głównym losowaniu.

Na zakończenie promocji, w grudniu 
2015 r. zostanie przeprowadzone losowanie 
nagrody głównej o wartości 100 000 zł. Szan-
sę na jej wygranie ma każdy zarejestrowany 
Uczestnik inFILTRacji.

– Wyjątkowość naszego programu polega 
na tym, że każdy jego Uczestnik ma szansę na 
wygraną – dodaje Agnieszka Całko. – Nie sto-
sujemy żadnych rankingów, więc wszyscy mają 
równe prawa. W dowolnej chwili można się za-
rejestrować i spróbować szczęścia. 

Serdecznie zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa w programie i życzymy wielu 
wygranych. 

Więcej szczegółów na temat programu 
można znaleźć na stronie:

www.pzlsedziszow.pl 
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S ystem TecDoc to największa i najpo-
pularniejsza wśród mechaników baza 
części zamiennych. Zawarte w niej 

dane są wykorzystywane przez wszystkie 
zarejestrowane w systemie sklepy samocho-
dowe i warsztaty. 

Baza katalogu jest tworzona z oryginal-
nych danych, które pochodzą od 450 produ-
centów części zamiennych, i obejmuje ponad 
3 mln części dla 90 tys. pojazdów samocho-

Nasze fi ltry są 
w TecDoc

Jeśli pilnie potrzebujesz fi ltra do określonego 
modelu samochodu osobowego lub ciężarowe-
go, nie musisz wertować katalogów producen-
tów. Pełną ofertę fi ltrów PZL Sędziszów znaj-

dziesz już w największej bazie samochodowych 
części zamiennych – TecDoc.

PZL Sędziszów
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dowych, dostawczych i ciężarowych. Katalog 
zawiera również 20 mln numerów zamien-
nych, schematów grafi cznych i instrukcji mon-
tażowych. Tak szeroki zakres danych pozwala 
bardzo sprawnie i skutecznie wyszukiwać po-
trzebne do napraw części. 

Jak to działa?
System TecDoc zawiera wszystkie dane 

w formie usystematyzowanego katalogu. Jed-
ną z jego największych zalet jest możliwość 
wyszukiwania części według wielu parame-
trów, m.in. rodzajów i modeli pojazdów, nu-

zwykłych katalogów online, co daje możliwość 
szybkiego dotarcia z ofertą PZL Sędziszów S.A. 
do szerokiej grupy zainteresowanych. Obecnie 
pracujemy nad wdrożeniem wszystkich naszych 
referencji do systemu. Ze względu na czaso-
chłonność tego procesu, pełna oferta PZL Sę-
dziszów S.A. pojawi się w bazie TecDoc pod ko-
niec drugiego kwartału.

Początkowo informacje o fi ltrach PZL Sę-
dziszów S.A. będą dostępne w bazach:  pol-
skiej, czeskiej i słowackiej. W przyszłości ofer-
ta fi rmy zostanie wprowadzona do kolejnych, 
zagranicznych baz informacyjnych. 

Szkolenia są skierowane zarówno do no-
wych pracowników, jak i do przedsta-
wicieli handlowych dystrybutorów PZL 

Sędziszów S.A. Dwudniowy program eduka-
cyjny składa się z kilku bloków tematycznych, 
koordynowanych przez wybranych przed-
stawicieli i pracowników zakładu. 

Adaptacja nowych pracowników polega 
m.in. na:
wprowadzeniu do przedsiębiorstwa 
zapoznaniu ze strukturą organizacyjną
przekazaniu podstawowych wartości fi rmy
omówieniu grup produktowych
wdrożeniu do zadań na danym stanowisku

Szkolenie ma na celu przede wszystkim 
podniesienie poziomu wiedzy pracowników 
o fi rmie – o tym, co zakład wytwarza i w jakich 
kierunkach się rozwija. 

Oddzielnym cyklem szkoleń są objęci part-
nerzy i przedstawiciele dystrybutorów PZL Sę-
dziszów S.A. Ich kształcenie składa się z części 
teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza część 
stanowi wprowadzenie do historii fi rmy oraz 
obecnych sektorów działalności, i jest prowa-
dzona metodami interaktywnymi (pokaz fi l-

szczególnych liniach produkcyjnych oraz prace 
badawcze w laboratoriach . Na zakończenie 
szkolenia uczestnicy wypełniają testy odzwier-
ciedlające poziom nabytej wiedzy. 

Witamy na pokładzie!
PZL Sędziszów S.A. opracował profesjonalny program kształcenia 

nowych pracowników i partnerów biznesowych. Ma on na celu 
wdrożenie nowych osób w struktury fi rmy i obowiązujące w niej zasady. 

mów, prezentacje produktów). Uczestnicy 
poznają też zagadnienia handlowo-sprzeda-
żowe. Z kolei w drugiej części szkolenia ob-
serwują proces tworzenia wyrobów na po-

merów katalogowych czy schematów gra-
fi cznych. System prezentuje te informacje 
w sposób bardzo przejrzysty i kompleksowy 
– łącznie z instrukcją obsługi.

Baza programu jest systematycznie aktu-
alizowana, uwzględnia nowych producentów 
części oraz wciąż poszerzany zakres artyku-
łów, ilustracji, pojazdów. 

- Ogromnie się cieszymy, że dołączyliśmy do 
największej istniejącej bazy producentów czę-
ści samochodowych – twierdzi Dominik Zwie-
rzyk, Product Manager PZL Sędziszów S.A. 
– Jej zasięg i zakres są kilkakrotnie większe od 
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W świecie fi ltrów obowiązują podstawowe symbole, które klasyfi kują je ze względu 

na rodzaj i przeznaczenie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ta tajemnicza kombinacja liter 

i cyfr zawiera dużo więcej informacji, np. określa szacunkowy przepływ powietrza 

czy rodzaj wkładu fi ltracyjnego.  Specjalnie dla czytelników ŚWIATA FILTRÓW 

odkodowujemy szyfry stosowane w fi ltrach PZL Sędziszów S.A. 

Filtrowe szyfry

PB –… Filtr oleju bocznikowy

PBP–… Filtr oleju bocznikowo-pełnoprzepływowy

PP –… Filtr oleju pełnoprzepływowy

PW – … Filtr cieczy chłodzącej

Litera „A” na końcu Wyrób wyposażony w nakrętkę pod klucz, dotyczy PB –…, PBP–…, PP –…

Litera „P” na końcu Wyroby bez pudełek pakowane w pakiety na tackach

WO15… Wkład oleju ECO (ekologiczny)

WO… Pozostałe, inne wkłady oleju

OFO… Odśrodkowy fi ltr oleju

MPP… Filtry oleju do motocykli

FNZ Filtr powietrza kompletny – normalnego zapylenia

FWZ Filtr powietrza kompletny – wysokiego zapylenia

WA10… Wkład powietrza walcowy – metalowe pokrywki

WA15… Wkład powietrza walcowy – metalowe pokrywki z uszczelkami

WA20… Wkład powietrza walcowy – pokrywki plastizol lub poliuretan

WA22… Wkład powietrza owalny lub walcowy – pokrywki z tworzywa

WA23… Wkład powietrza okrągły – ramka z tworzywa

WA25… Wkład powietrza owalny – pokrywki plastizol lub poliuretan

WA30… Wkład powietrza walcowy – otwory w obu metalowych pokrywach

WA31… Wkład powietrza walcowy – otwór w jednej metalowej pokrywce

WA32…/WA33… Wkład powietrza walcowy – metalowe pokrywki do malarni i stanowisk roboczych

WA35… Wkład powietrza owalny – metalowe pokrywki

WA36… Wkład powietrza walcowy – pokrywki poliuretanowe i metalowe

WA40… Wewnętrzny wkład powietrza – metalowe pokrywki (do WA30–…)

WA41… Wewnętrzny wkład powietrza – pokrywki z tworzywa lub poliuretanu (do WA20–…)
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WA50… Wkład powietrza panelowy – uszczelnienie z poliuretanu

WA51… Wkład powietrza panelowy o podwyższonej dokł. oczyszczania – uszczelnienie z poliuretanu

WA53… Wkład powietrza panelowy – ramka z tworzywa + uszczelka gumowa

WA59… Wkład powietrza panelowy w przedfi ltrem – uszczelnienie z poliuretanu

WA60… Wkład kabiny

WA61… Wkład kabiny z węglem aktywnym

WA62… Wkład kabiny okrągły

OA… Osuszacz

OP–… Odpowietrznik

FD… Filtr paliwa kompletny dwukomorowy

FJ… Filtr paliwa kompletny jednokomorowy

FP… Filtr paliwa kompletny – poziomy montaż

FV… Filtr paliwa kompletny – pionowy montaż

FPP… Filtr paliwa przewodowy (plastikowy)

FPS… Filtr paliwa przewodowy wstępny (plastikowo-siatkowy)

FPW… Filtr paliwa przewodowy (metalowy) – do wtrysku

FSO… Separator kpl.

PD… Filtr paliwa puszkowy

PDS… Filtr paliwa puszkowy ze spustem wody

PWS… Filtr paliwa puszkowy wstępny siatkowy

KWP… Komplet wkładów paliwa 

WP10–…, WP11–… Wkład paliwa (metalowe pokrywki)

WP15–… Wkład paliwa ECO (ekologiczny)

WP… Pozostałe, inne wkłady paliwa

WP50… Wkład separatora

WOP… Wkład odpowietrznika silnika

WPK… Wkład paliwa koalescencyjny

WPS… Wkład paliwa separacyjny

WPW… Wkład paliwa wstępny

WSP… Wkład do dystrybutorów paliw

WH… Wkład hydrauliczny

WG… / WGS… Wkład do gazu / Wkład do samochodowych instalacji gazowych

KT… Klucz do fi ltrów

Litera „X” na końcu Wyrób wyposażony w uszczelkę/uszczelki – dotyczy wkładów

…/A,B,C, /1, .1 
– na końcu

Wyroby z tymi symbolami oznaczają wersję wykonania

INNE… Wynikają z zakupów licencji i/lub nadanych przez kooperantów
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ABC FILTRACJI

N owoczesne systemy fi ltracji po-
wietrza są budowane w zdecydo-
wanej większości ze wzmocnio-

nych tworzyw sztucznych. Także wymienne 
wkłady fi ltrów produkuje się z coraz więk-
szym udziałem tworzyw, które wypierają 
wcześniejsze konstrukcje metalowe. 

Wkłady fi ltracyjne tego typu charaktery-
zują się znaczną redukcją masy w porówna-
niu z poprzednim rozwiązaniem – z dużym 

Filtry powietrza 
do samochodów ciężarowych

Długotrwała i bezawaryjna eksploatacja samochodu ciężarowego w dużym stopniu 

zależy od trwałości silnika spalinowego. Jednym z najważniejszych warunków 

zapewniających długą żywotność jednostki napędowej jest dostarczenie czystego 

powietrza do komory spalania. Warunek ten zapewniają wysoko skuteczne fi ltry powietrza.

udziałem części metalowych. Zastosowanie 
poliuretanów jako zamiennika metalowych 
pokryw zapewnia pełne uszczelnienie i szybki 
montaż wkładu w obudowie fi ltra.

Obudowa wkładu fi ltra powietrza powo-
duje wytrącenie części zanieczyszczeń oraz 
działa jako tłumik szmerów ssania.

Rozbudowanie powierzchni przegro-
dy fi ltracyjnej przez zwiększenie wysokości 
wkładu fi ltra powoduje możliwość wystąpie-

nia negatywnego zjawiska – deformacji plis. 
Słabe przetłoczenia na powierzchni papieru 
skutkują niedostatecznym odseparowaniem 
poszczególnych plis.

Można temu przeciwdziałać poprzez sto-
sowanie strużek klejowych, bądź specjalnej, ry-
fl owanej lub żłobkowanej bibuły fi ltracyjnej, za-
chowującej równe odstępy między sąsiednimi 
plisami. Podczas plisowania materiału fi ltracyj-
nego odciska się specjalny kształt na powierzch-

Paweł Piotrowski
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ABC FILTRACJI

ni, który dystansuje poszczególne plisy i zapew-
nia wysoką chłonność zanieczyszczeń.

W fi ltrach powietrza stosuje się materiały 
o ściśle określonej przepustowości powietrza, 
skuteczności i rodzaju impregnacji. Specjalnie 
dobrane mieszaniny włókien celulozowych są 
impregnowane żywicami fenolowymi i epok-
sydowymi. W celu zwiększenia skuteczności 
często stosuje się dodatek włókien syntetycz-
nych. Obecnie standardem jest stosowanie 
papierów fi ltracyjnych samogasnących i nie-
palnych tzw. FR (FLAME RETARDANT).

Ważnym elementem w procesie fi ltra-
cji jest usytuowanie dolotu powietrza.

Poniższe zdjęcie pokazuje przykładową 
ilość pyłu, jaką pochłonie fi ltr w zależności od 
umiejscowienia czerpni powietrza. 

Zapylenie zmniejsza się wraz z wysoko-
ścią, dlatego projektanci systemów fi ltracji 
powietrza wyprowadzają przewód dolotowy 
w możliwie najwyższe miejsce. Koncentracja 
pyłu na wysokości 2,5-3 m może być kilka-
krotnie niższa niż na wysokości 0,5 . 

Wraz ze wzrostem wysokości, maleją tak-
że rozmiary zanieczyszczeń unoszących się 
w powietrzu. 

Uwzględniając długi czas eksploatacji fi ltra 
oraz mały rozmiar zanieczyszczeń, fi ltry do 
samochodów ciężarowych muszą charakte-
ryzować się wysoką skutecznością fi ltracji oraz 
dużą chłonnością zanieczyszczeń. 

Wysoka skuteczność wiąże się z zastoso-
waniem materiału fi ltracyjnego o dużej gęstości. 
Skuteczność i długi czas eksploatacji wymusza-
ją użycie dużej powierzchni fi ltracyjnej. Obec-
nie w samochodach ciężarowych często spoty-
ka się fi ltry powietrza o powierzchni fi ltracyjnej 
10–18 m2. 

Dobrze skonstruowany wkład, zasto-
sowanie nowoczesnych materiałów fi ltracyj-
nych, dopracowany proces plisowania papieru 
oraz odpowiedni montaż fi ltra gwarantują sku-
teczność fi ltracji oraz zapewniają wysoką chłon-
ność zanieczyszczeń. 

Wszystkie te parametry wpływają na 
długotrw ałą i bezawaryjną eksploatację po-
jazdu.

Przykład prawidłowo 
uformowanego papieru 
fi ltracyjnego, ze wzmac-
niającą strużką klejową 
i wyraźnym odciskiem 
separującym plisy

Przykład koncentracji pyłu, zależny od wyso-
kości czerpni powietrza (ilość pyłu pobranego 
przez fi ltr zależy od pojemności silnika, rodzaju 
nawierzchni itd.)

Filtr powietrza PZL 
Sędziszów bez czę-
ści metalowych. 
Rdzeń fi ltra wy-
konano z wzmoc-
nionego polimeru, 
zastosowano stabi-
lizujące i wzmacnia-
jące strużki klejowe 
na powierzchni fi ltra 
oraz osłonę perforo-
waną, usytuowaną 
na poziomie wlotu 
powietrza do obudo-
wy fi ltra

Obudowa nowej 
konstrukcji, wy-
konana z tworzy-
wa sztucznego 
z fi ltrem powie-
trza
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ABC FILTRACJI

1. Uszkodzenia mechaniczne 
a) przerwanie i rozwarstwienie papieru

Uszkodzenie papieru może nastąpić m.in. 
w trakcie montażu fi ltra. Może też wynikać 
z wad produkcyjnych – podczas plisowania pa-

liuretanowy, który utwardzony w odpowiedniej 
temperaturze uodparnia wkład fi ltracyjny na  ob-
ciążenia mechaniczne.
c) spalenie materiału fi ltracyjnego

Papier we wnętrzu fi ltra może się zapalić 
w przypadku cofnięcia się płomienia z komory 
spalania do układu dolotowego powietrza jeże-
li dojdzie do rozregulowania zapłonu.Wówczas 
spaleniu ulegnie cały fi ltr.

PZL Sędziszów stosuje specjalny papier sa-
mogasnący, który przestaje się palić po odsunię-
ciu od źródła ognia. Dzięki temu, w przypadku 
cofnięcia się płomienia w kierunku wlotu, nie doj-
dzie do pożaru silnika.

2.  Uszkodzenia podczas eksploatacji 
a) pofałdowanie i sklejenie plis

Tego rodzaju uszkodzenia 
powstają na skutek zastosowa-
nia papieru, którego nie pod-
dano obróbce cieplnej (poli-
meryzacji). 

Papier stosowany w PZL Sę-
dziszów zawsze podlega polime-
ryzacji. Jej zadaniem jest utwar-
dzenie żywic znajdujących się 
w papierze. Poprawia to 
jego wytrzymałość i od-
porność na działanie wil-
goci zawartej w fi ltrowa-
nym powietrzu. 

Dodatkowo stosuje się wzmocnienie w po-
staci paska kleju scalającego materiał fi ltracyjny, 

co zapewnia trwały i sta-
bilny kształt plis. Całość 
jest zabezpieczana spe-
cjalną, metalową siatką. 
Elementy te dodatkowo 

chronią i fi ltr przed defor-
macją. 

Diagnostyka uszkodzeń fi ltrów
Czy wiesz, co może zniszczyć fi ltr powietrza w samochodzie ciężarowym, a w konse-

kwencji uszkodzić silnik? Poniżej przedstawiamy 5 najczęściej spotykanych uszkodzeń 

fi ltrów powietrza oraz przyczyny ich powstawania.

b) zapchanie fi ltra 
Jedną z przyczyn jest zbyt długa eksplo-

atacja fi ltra, czyli użytkowanie powyżej termi-
nu zalecanego przez producenta. Nadmierna 
ilość zanieczyszczeń może też wynikać ze zbyt 
małej powierzchni czynnej papieru fi ltracyjne-
go. Wzrasta wówczas obciążenie jednostko-
we powierzchni, co w efekcie prowadzi do 
całkowitego zapchania fi ltra. Skutkiem tego 
jest spadek mocy silnika, większe zużycie pa-

liwa i zanieczyszczenie środowiska.
PZL Sędziszów zwiększa czynną 

powierzchnię wkładu, stosując bardzo 
gęstą strukturę plis. Znakomite para-
metry jakościowe stosowanego papie-
ru i unikalna technologia sprawiają, że 
fi ltry powietrza do samochodów cięża-
rowych wyróżniają się 
na tle konkurencji po-
nadprzecięt-
ną chłonno-
ścią. Filtry 
te przyjmu-
ją ponad 4 

kg zanieczyszczeń, za-
pewniając skuteczność 
fi ltracji na poziomie 
co najmniej 99.95%, 
podczas gdy wymaga-
na przez normę ilość 
pyłu wynosi nieco po-
nad 2 kg przy skutecz-
ności min. 96%.

1a

c
ma

1b

2a

pier często ulega rozwarstwieniu. Ponieważ 
w czasie eksploatacji na wkład fi ltra działają za-
równo różnica ciśnień, jak i jego pulsacje, a tem-
peratura dochodzi nawet do 90°C, w konse-
kwencji prowadzi to do deformacji fi ltra.

Przy produkcji fi ltrów powietrza PZL Sędzi-
szów papier jest plisowany na urządzeniach na-
zywanych plisowarkami wałkowymi, na których 
możliwa jest regulacja wielkości przetłoczeń na po-
wierzchniach wkładu fi ltra. Takie rozwiązanie unie-
możliwia sklejanie się sąsiednich plis. Dodatkowo  
stosujemy wstępne podgrzewanie papieru, dzięki 
czemu jest on bardziej podatny na formowanie. 
b) oderwanie denek od przegrody 

fi ltracyjnej
Rozszczelnienia tego typu wynikają naj-

częściej ze złej jakości kleju stosowanego do 
połączenia denka z materiałem fi ltracyjnym. 
Zła przyczepność może być też 
wynikiem zbyt niskiej tempe-
ratury stosowanej podczas 
procesu łączenia.

W naszym zakła-
dzie używany jest wy-
sokiej jakości klej po-

1c

y ją ę
onkurencji po-
ecięt-
nno-
Filtry 
mu-

ad 4 
, za-
ność 
omie 
5%, 
aga-
ilość 
po-

ecz-

2b
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA

– Jakie są cele i założenia nowego progra-
mu, który promuje PZL Sędziszów S.A.?

Bogusław Satława: – Powszechnie wia-
domo, że powietrze jest niezbędne do prawi-
dłowej i równomiernej pracy silnika. Dlatego 
właśnie spalanie i zużycie paliwa w dużej mie-
rze zależą od kondycji fi ltra powietrza. Im bar-
dziej zanieczyszczony fi ltr powietrza, tym go-
rzej pracuje silnik, przez co wzrasta spalanie. 
Jakość i wytrzymałość tego rodzaju fi ltrów ma 
znaczący wpływ na koszty zużycia paliwa, któ-
re w przypadku fi rm transportowych stanowią 
nawet 50% kosztów działalności. 

Filtry powietrza w samochodach ciężaro-
wych należy częściej kontrolować w lecie, gdy 
dostaje się do nich najwięcej pyłów. Nasz pro-
gram ma na celu uświadomienie właścicielom 
fi rm transportowych, że wysokiej jakości fi ltry 
powietrza PZL Sędziszów mogą być eksplo-
atowane dłużej niż wyroby konkurencji.
– W jaki sposób PZL Sędziszów chce to 
udowodnić? 

– Kontrahenci zainteresowani progra-
mem nieodpłatnie przetestują 2 fi ltry PZL 
Sędziszów przez okres od 6 do 12 miesięcy 
– w zależności od modelu samochodu i zale-
canych przebiegów. Po tym okresie pierwszy 

z testowanych fi ltrów zostanie zdemonto-
wany i przesłany do fabryki, a na jego miej-
sce będzie wmontowany następny. W labo-
ratorium PZL Sędziszów zużyty fi ltr zostanie 
zbadany pod względem oporów przepływu 
i chłonności. Następnie kontrahent otrzyma 
wyniki badań porównawczych masy wkładu 
czystego i zużytego wraz z informacją, jak 
długo mógłby jeszcze użytkować fi ltr. Na tej 
podstawie użytkownik stwierdzi, że chłon-
ność i wytrzymałość fi ltra PZL Sędziszów 
S.A. jest znacznie większa niż przewiduje 
producent pojazdu. 
– Czy dłuższa eksploatacja fi ltra nie oznacza 
spadku jego efektywności? 

– W przypadku fi ltrów PZL Sędziszów ab-
solutnie nie. Wyniki badań laboratoryjnych po-
twierdzają, że nasze fi ltry zatrzymują więcej za-
nieczyszczeń niż fi ltry konkurencji, nie tracąc na 
swojej skuteczności. Czyli zapewniają najwyż-
szą ochronę silnika nawet przy dużym stop-
niu zanieczyszczenia. Oczywiście, wiele zale-
ży od warunków, w jakich pracuje samochód, 
m.in. od stopnia zapylenia powietrza, wilgot-
ności, temperatury. Mimo to przebiegi mogą 
być znacznie większe, jeśli stosowane będą fi l-
try produkowane przez PZL Sędziszów. 

– Czyli nie trzeba ich wymieniać we wska-
zanym przez producenta terminie?

– Jeżeli fi ltr jest zużyty tylko w połowie, 
to po co go wymieniać? Nasz program ba-
dawczy stwarza możliwość sprawdzenia, czy 
wymiana jest konieczna. Chcemy przekonać 
fi rmy transportowe, że można użytkować fi l-
try PZL Sędziszów, jeśli nie są w 100% za-
nieczyszczone, w związku z czym mogą być 
eksploatowane przy większych przebiegach 
pojazdów. 
– Gdzie i jak fi rma promuje swój nowy pro-
gram badawczy?

– Z naszą propozycją docieramy bez-
pośrednio do wybranych odbiorców koń-
cowych, tj. do fi rm transportowych i prze-
woźników, dysponujących rozbudowanym 
taborem samochodowym. W marcu i kwiet-
niu bierzemy też udział w cyklicznych Spo-
tkaniach Transportowych, organizowanych 
przez TSL w kilku dużych miastach Polski. 
W trakcie tych Spotkań aktywnie prezentuje-
my zasady programu i zachęcamy do wzię-
cia udziału. 
– W kolejnym numerze kwartalnika przybli-
żymy więc efekty  wdrożonego programu. 
Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Dłużej i więcej,
czyli ponadprzeciętna chłonność fi ltrów 

do samochodów ciężarowych
O nowym programie 
badawczym 
PZL Sędziszów S.A., 
skierowanym do fi rm 
transportowych, opo-
wiada Bogusław Satława, 
Menedżer ds. Projektu. B
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NASI PARTNERZY

– W czym specjalizowała się hurtownia 
MOTPOL na początku swej działalności? 

– Zdzisław Walter: – Hurtownia Moto-
ryzacyjna MOTPOL Sp. j. powstała w 1993 r. 
W początkowej fazie była zlokalizowana w wy-
najętych pomieszczeniach w Płońsku. Biu-
ra hurtowni zajmowały 3 pokoje, a zaplecze 
magazynowe 2 pomieszczenia o powierzchni 
200 m². System magazynowy opierał się na 

dokumentach papierowych. Wówczas fi rma 
zajmowała się sprzedażą części zamiennych 
oraz akcesoriów do samochodów produkcji 
polskiej. 

Pomimo silnej konkurencji ze strony tzw. 
większych graczy, którzy mogą sobie pozwo-
lić na niższą marżę, nie spoczęliśmy na lau-
rach. Ciężka praca i nawiązywanie nowych 
kontaktów z producentami wymusiło na nas 

STAWIAMY NA ROZWÓJ 
DZIAŁU SPRZEDAŻY

O działalności fi rmy MOTPOL i historii jej 
rozwoju opowiada właściciel – Zdzisław Walter. 

rozszerzenie asortymentu magazynowego. 
W styczniu 2010 r. przenieśliśmy fi rmę do 
nowo wybudowanego obiektu w Dalanówku 
(4 km od Płońska, przy trasie E7 w kierunku 
Warszawy), o powierzchni biurowej 300 m² 
i magazynowej 4000 m². 
– I zapewne od tego momentu nastąpił dyna-
miczny rozwój hurtowni. O jakie elementy 
wzbogacił Pan jej asortyment?
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NASI PARTNERZY
– W 2010 r. znacznie rozszerzyliśmy ofertę 

handlową o referencje do samochodów zagra-
nicznych. Bardzo ważne zmiany nastąpiły w za-
kresie dystrybucji. Pozyskaliśmy, a następnie 
rozwinęliśmy nowe kanały, stworzyliśmy nową 
jakość współpracy z grupą dystrybucyjną. Jeste-
śmy dystrybutorami takich fi rm jak: Castrol, Lo-
tos, Boryszew, Total, Centra, K2, Parys, Amtra. 
Mamy w ofercie ponad 50 tys. referencji, głów-
nie z sektora motoryzacji. Od dwóch lat kon-
centrujemy się też na produktach rolniczych.
– A jak wyglądała historia współpracy z PZL 
Sędziszów S.A.?

– Marka fi ltrów Sędziszów była nam do-
brze znana. MOTPOL od początku miał 
w ofercie wyroby z Sędziszowa. Ale dopiero 
po roku 2013, czyli po zmianie właściciela Wy-
twórni Filtrów, rozpoczęliśmy bardzo owocną 
współpracę, na większą skalę. Zdecydowanie 
polepszyła się dostępność fi ltrów PZL Sędzi-
szów oraz zakres i sposób ich dystrybucji.
– Na co kładzie Pan największy nacisk 
w działalności hurtowni? 

– Firmie MOTPOL przyświeca cel, aby 
stawać się coraz lepszym partnerem do 
współpracy. Postawiliśmy więc na rozwój 

 Firmrmieie MMOTOTPOPOLL prprzyzyśwświeiecac  cel,, abbyy 
ststawawać się coraz leppszym partnerem do 
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działu sprzedaży, w szczególności na bezpo-
średni kontakt z klientem. Mamy grupę wy-
soko wykwalifi kowanych przedstawicieli han-
dlowych, którzy odpowiadają za wybrane 
sektory rynku. W ostatnich latach zwiększy-
liśmy też liczbę dostawców i odbiorców, co 
znacznie poszerzyło naszą ofertę produktową 
i wpłynęło na wzrost sprzedaży. 

W siedzibie fi rmy sprawnie funkcjonuje 
Biuro Obsługi Klienta, które zajmuje się obsłu-
gą posprzedażową produktów. Obecnie za-
trudniamy 45 pracowników, z których więk-
szość ma ponad 10-letni staż. 

W 2013 r. obchodziliśmy 20-lecie fi rmy 
MOTPOL. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
22 lata istnienia na rynku to niewiele, jednak 
przetrwać i rozwijać się w czasach ciągłych 
zmian historycznych, gospodarczych i politycz-
nych, przy tak dużej konkurencji w branży mo-
toryzacyjnej, to dla nas naprawdę duży sukces. 
– Niewątpliwie, jest to znaczny sukces, bo 
trzeba się nieustannie dostosowywać do 
nowych potrzeb w branży. Co jeszcze wy-
różnia hurtownię MOTPOL na rynku?

– Na pewno sposób dystrybucji towarów, 
oparty na własnym transporcie. Obecnie po-

siadamy fl otę 20 samochodów dostawczych, 
pozwalającą na dostarczenie towarów do ok. 
tysiąca odbiorców w wielu województwach. 
W obrębie naszej siedziby dostarczamy towar 
kilka razy w ciągu dnia. 

Dysponujemy też niezawodnym, infor-
matycznym systemem magazynowym, który 
pozwala na lepszą komunikację między naszy-
mi partnerami, a jednocześnie niweluje błędy 
przy wydawaniu towarów.

Ukoronowaniem naszego wzrostu było 
otrzymanie  nagród Gazele Biznesu w latach 
2010–14.
– Życzymy zatem kolejnych nagród i suk-
cesów na rynku oraz dalszej, udanej współ-
pracy z PZL Sędziszów S.A.

Właściciel hurtowni – Zdzisław Walter
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SDFiM

Najlepsza tenisistka-juniorka 
skończyła 18 lat

Znakomita tenisistka z Czarnej Sędziszowskiej – Joanna Zawadzka, której 
talent promuje i wspiera Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji, 

20 lutego br. obchodziła swoje 18. urodziny. 

O bchody jubileuszu zdolnej Tenisistki uczczono w restauracji 
Bingo, w obecności burmistrza miasta, dyrektora szko-
ły, trenera, przedstawicieli SDFiM oraz naj-

bliższych przyjaciół. Podczas spotkania 
i podsumowano też Rok 
Sportowy Joanny 
Zawadzkiej.

Aktualnie Jo-
asia łączy edukację 
w liceum w Sędziszo-
wie Młp. z codzienny-
mi, wielogodzinnymi 
treningami w Tarnowie. 
Przypomnijmy, że we 
wrześniu ub. w rankingu 
Polskiego Związku Teniso-
wego Joasia awansowała na 
pierwsze miejsce wśród junio-
rek w Polsce. 

Obecnie skupia się na tym, aby 
jak najczęściej brać udział w turnie-
jach zagranicznych, na co potrzebne 
są środki fi nansowe. W tym zakresie 
stara się ją wspierać Stowarzyszenie 
Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji, któ-
re promuje talent młodej zawodniczki 
wśród przedsiębiorców oraz instytucji 
w celu ufundowania stypendium. 

Z okazji urodzin SDFiM ufundowało Jubi-
latce tort w kształcie kortu tenisowego. 

Życzymy Joasi dalszych, znakomitych 
sukcesów na kortach!
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Z WIZYTĄ U KLIENTA

– Dlaczego założył Pan działalność właśnie 
w branży motoryzacyjnej?

Bogdan Turenkow: – Prowadzę fi rmę 
od 1992 r. Był to czas przemian ustrojowych 
i rozkwitu małych polskich fi rm. Byłem młody, 
pełen energii. Chciałem pracować na własny 
rachunek, być niezależny. Wybrałem branżę 
motoryzacyjną, ponieważ wiązała się z moim 
zawodem i zainteresowaniami, na tym najle-
piej się znałem.
– Który obszar motoryzacji jest najbliższy 
Pana zainteresowaniom? 

– Wszystkie obszary motoryzacji są równie 
ważne. Części zamienne do silnika nie mogą 
być mniej ważne np. od ogumienia czy układów 
wydechowych. Jednak pewien asortyment 
sprzedaje się wygodnie, a inny nastręcza pew-
nych kłopotów. Jeśli klient prosi o jakąś spinkę 
czy podkładkę w skrzyni biegów, to potrzeb-
ne jest specjalistyczne oprogramowanie, po-
zwalające zidentyfi kować konkretny detal, oraz 
czas na jego odnalezienie. Jeśli natomiast klient 
poprosi o fi ltry do danego typu samochodu, to 
znalezienie właściwej referencji w katalogu fi l-
trów trwa zaledwie chwilę. Z tego powodu 
jedne rzeczy sprzedaję z przyjemnością, a inne 
wprawiają mnie w zakłopotanie, gdy klient cze-
ka na moją odpowiedź nieco dłużej. Klienci nie 
zawsze zdają sobie sprawę z zawiłości wyszu-
kiwania właściwych referencji do ich pojazdów.
– Co stanowi o sukcesie Pana sklepu?

– Wielu klientów darzy mnie dużym za-
ufaniem z racji tego, że mam wykształcenie 
motoryzacyjne i posiadam sporą wiedzę w tej 
dziecinie. Dlatego sukcesem mojego sklepu 
jest to, że klienci mi ufają. Niełatwo zdobyć 
zaufanie wśród klientów, a raz utracone, trud-
no odzyskać. 
– Od jak dawna ma Pan w ofercie fi ltry PZL 
Sędziszów i dlaczego je Pan wprowadził?

– PZL Sędziszów był dostawcą fi ltrów 
na pierwszy montaż do polskich fabryk sa-

mochodów. Od początku działalności mo-
jej fi rmy oferowałem fi ltry tego producenta. 
Zawsze charakteryzowały się najwyższą jako-
ścią. Nie wyobrażam sobie, że można było 
ich nie mieć w ofercie.
– Jaką opinię wśród klientów mają fi ltry 
z Sędziszowa? 

– Młode pokolenie nie zawsze kojarzy 
markę PZL Sędziszów. Obecnie na rynku jest 
wielu producentów fi ltrów. Ekspansja dużych 
koncernów zagranicznych jest widoczna na 
każdym kroku, jednak każdy, kto zetknął się 
z motoryzacją przed laty, wie co to jest fi ltr 
z Sędziszowa. To wysoka jakość za niewygó-
rowaną cenę.
– W jakim okresie pojawia się największe 
zapotrzebowanie na fi ltry do samochodów 
osobowych?

– Filtry sprzedawane są przez cały rok. 
Trzeba je wymieniać co pewien czas, w za-
leżności od przebiegu pojazdu. Okres zimo-
wy charakteryzuje się wzmożoną sprzedażą 
fi ltrów paliwa do silników diesla, które są czę-
ściej wymieniane ze względu na zamarzanie 
wody, oraz fi ltrów kabiny – ze względu na pa-
rowanie szyb. Zdecydowana większość klien-
tów wymienia jednak komplet fi ltrów pod-
czas standardowych przeglądów 
technicznych.
– Jakie działania, w przypad-
ku sklepów motoryzacyjnych, 
wpływają na wzmocnienie 
współpracy z producentem?

– Na poprawę wizerunku 
i wielkość sprzedaży z pewnością 
wpływa dystrybucja katalogów 
oraz materiałów reklamowych. 
Nie bez znaczenia jest również 
jakość opakowań. Mile widziane 
są akcje promocyjne z nagrodami.
– Czy nie obawia się Pan, że 
sprzedaż tradycyjnymi kanałami 

zostanie w przyszłości wyparta przez handel 
internetowy?

– Internet w dzisiejszych czasach to potę-
ga i konieczność. E-handel rozwija się bardzo 
dynamicznie, jednak moim zdaniem sprzedaż 
tradycyjna ma wiele atutów. Nic nie zastąpi 
bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Do 
tego odbiór natychmiastowy, brak opłaty za 
przesyłkę i bezproblemowa wymiana towa-
ru w przypadku błędnego doboru. Jednakże 
aby nie zmarginalizować tradycyjnej sprzeda-
ży, potrzebna jest rozsądna polityka cenowa 
dystrybutorów części.

AUTO CZĘŚCI
Bogdan Turenkow

u. Św. Wojciecha paw. 21-22
43-190 Mikołów

Tel. (032) 738 08 57

Sprzedaż tradycyjna 
ma wiele atutów
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PORADY EKSPERTA

W GĄSZCZU 
MOTO NOWOŚCI

Technologia motoryzacyjna jest dzisiaj napędzana jak nigdy wcześniej. Jedna 
nowinka techniczna przegania drugą. Konstruktorzy prześcigają się w rozwiązaniach 

i osiągnięciach. Co to oznacza dla codziennego użytkownika samochodu?

Mała pojemność i wysoka moc
Downsizing – to nic innego jak zmniejsze-

nie pojemności silnika przy zachowaniu wyso-
kiej mocy. O ile jeszcze w połowie lat 90. sil-
nik benzynowy o poj. 1,4 l miał 60-90 KM, to 
obecnie posiada 140, a nawet 170 KM!

Aby było to możliwe, silniki benzynowe 
są wyposażane w turbinę (a nawet dwie), 
a często też w sprężarki mechaniczne, układy 
zmiennych faz rozrządu.

W praktyce silnik poddany downsizingo-
wi musi pracować na wysokich obrotach, aby 
oddać posiadaną moc. 

Gdy mamy dwa podobne silniki o różnych 
wariantach mocy, istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że ten słabszy będzie działał wyraź-
nie dłużej. 

System automatyczny start & stop 
Niemal wszystkie nowe samochody  są 

wyposażone w system start-stop. Wystarczy, 
że samochód się zatrzyma, np. na światłach 
lub w korku, a silnik samoczynnie się wyłą-
cza. Żeby go ponownie uruchomić, należy 
nacisnąć sprzęgło, a w samochodach z auto-
matyczną skrzynią biegów – zdjąć nogę z ha-
mulca. W  ruchu miejskim takie rozwiązanie 
pozwala osiągnąć nieco niższe zużycie pali-
wa, a w czasie postoju samochód nie emituje 
hałasu ani toksycznych spalin. Niestety, ma to 
też swoje minusy, gdyż cykl startu silnika, któ-
ry nie jest jego standardową pracą, zaczyna 
nam towarzyszyć przy każdym zatrzymaniu 

samochodu, co znacznie wpływa na żywot-
ność niektórych podzespołów silnika.

Popularność instalacji LPG
Wpływ na  to ma kilka czynników. Jednym 

z najważniejszych jest temperatura spalania, która 
w przypadku gazu jest wyższa niż ma to miejsce 
w silniku zasilanym benzyną. Wynika to z właści-
wości gazu – potrzebuje więcej powietrza w pro-
cesie spalania. O  ile w przypadku benzyny po-
trzebne jest ok. 14,9 kg powietrza do spalenia 
1 litra paliwa, o tyle w przypadku LPG wartość 
ta wynosi 15,7 kg. Dodatkowo, gaz nie zapew-
nia wewnętrznego chłodzenia – jak ma to miej-
sce w przypadku benzyny, która przed spaleniem 
musi przejść ze stanu płynnego w gazowy. W cy-

lindrach panuje więc wyższa temperatura, i  to 
przez dłuższy czas, co oczywiście niekorzystnie 
wpływa na poszczególne elementy silnika.

Ważna jest profi laktyka
Jeśli do wyżej wymienionych dołożymy 

bezpośredni wtrysk paliwa oraz ekologiczne 
mieszanki paliw, czynników skracających ży-
wotność silnika p rzybywa. Aby zapobiec tak 
szybkiemu zużyciu jednostki napędowej, mu-
simy jej zapewnić jak najlepsze warunki pra-
cy. Jednym ze sposobów jest stosowanie do-
brej jakości fi ltrów oraz regularna ich wymiana 
wraz z olejem silnikowym. Dzięki temu wydłu-
ża się okres eksploatacji silnika, minimalizowa-
ne są koszty przeglądów i napraw. Zaniedba-
nie fi ltrów, zwłaszcza w świetle nowoczesnej 
technologii, skutkuje bardzo szybkim zużyciem 
silnika. Jeśli dodać do tego naturalne zużycie 
osprzętu, który nie poddaje się regeneracji, ła-
two dojść do wniosku, że 10-letnie samochody 
wkrótce staną się rzadkością, gdyż ich utrzyma-
nie okaże się zbyt kosztowne.

Jednym z liderów w dziedzinie fi ltracji na 
polskim rynku jest fabryka PZL Sędziszów S.A., 
która od 75 lat tworzy fi ltry spełniające najwyż-
sze wymagania nowoczesnej technologii. Po-
zwalają one na bezawaryjną i nisko kosztową 
eksploatację silnika. Filtry są godne polecenia, 
gdyż ich jakość jest potwierdzona badaniami la-
boratoryjnymi, które PZL Sędziszów S.A. od 
lat wykonuje we własnym zakresie. 

Robert Sprawka
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NOWE TECHNOLOGIE

Jesteśmy partnerem 

PZL Sędziszów S.A. angażuje się w nowe, mocno zautomatyzowane technologie. 
Spółka podpisała kontrakt ze światowym koncernem BorgWarner Inc., 

produkującym zaawansowane systemy dla układów napędowych.

W spółpraca z BorgWarner Inc. do-
tyczy wytwarzania urządzeń wy-
korzystywanych do produkcji 

części, które mają zastosowanie w sprzę-
głach samochodowych. Są to części tłoczo-
ne, przeznaczone do większości marek na 
rynku motoryzacyjnym. 

– Zgodnie z harmonogramem, na przeło-
mie kwietnia i maja sprowadzimy i uruchomimy 
potrzebne do tego celu maszyny – twierdzi Ro-
bert Chrobak, Dyrektor ds. Rozwoju i Pro-
dukcji Specjalnej. – Obecnie pracownicy PZL 
Sędziszów S.A. przechodzą miesięczne szkole-
nie w zakresie obsługi wspomnianych urządzeń 
– w siedzibie fi rmy BorgWarner w Niemczech. 

Pierwsze wyroby zostaną  zatwierdzone u klien-
ta jesienią br.

Do produkcji nowych części zostanie 
włączony pewien obszar obecnego utrzy-
mania ruchu na terenie zakładu. Wymaga to 
uruchomienia nowych podłączeń, stworzenia 
layoutów. Obecnie w hali produkcyjnej trwają 
prace instalacyjno-montażowe.

PZL Sędziszów S.A. od wielu lat wyko-
nuje usługi tłoczenia. Tym razem spółka chce 
je wykorzystać w innym, znacznie szerszym 
zakresie. Współpraca z tak znaczącym part-
nerem biznesowym zapewni długotermino-
we realizacje, jak również zamówienia z ko-
lejnych fi rm. 

Koncern BorgWarner Inc. jest światowym 
producentem komponentów i systemów za-
a w a n s o w a n y c h 
technologii dla 
układów napę-
dowych w po-
jazdach. Firma 
spec j a l i zu je 
się przede 
wszystkim 
w produkcji 
turbospręża-
rek dla branży 
motoryzacyjnej. 
Stosowane przez nią 
technologie przyczyniają 
się do zmniejszenia zużycia paliwa 
i emisji substancji szkodliwych, przy równocze-
snej poprawie własności jezdnych. 

Sprzęgło AWD FWD

Borg turbosprezarka 300 170

Siedziba BorgWarner Poland Sp. z o.o. w Jasionce



PROPOZYCJE/CIEKAWOSTKI

F iltracja powietrza, wszechobecnie stosowana na Ziemi, ma za-
sadnicze znaczenie w ciasnych i zamkniętych pomieszczeniach, 
znajdujących się na orbitalnych stacjach kosmicznych i w skafan-

drach. Filtry muszą usunąć nie tylko różnej wielkości cząstki, tj. płatki 
skóry, włosów, włókien odzieżowych oraz innych substancji spożyw-
czych i higienicznych, ale również kurz i pył kosmiczny przyniesiony 
przez załogę ze spacerów w przestrzeni kosmicznej. Eliminują też za-
nieczyszczenia z obsługi maszyn i urządzeń wewnątrz stacji, przywie-
zione z Ziemi. 

Brak grawitacji w przestrzeni sprawia, że zawieszone w niej cząstki 
zanieczyszczeń powietrza zagrażają zarówno ludziom, jak i maszynom. 
Ten wyjątkowy aspekt przestrzeni kosmicznej powoduje równomier-
ne rozprowadzenie zanieczyszczeń w całej objętości stacji i ma istotny 
wpływ na funkcjonowanie systemów fi ltracji.

Cząstki pyłu kosmicznego są nietypowe w porównaniu do tych na 
Ziemi. Zakres ich rozmiaru wynosi od 10 nm do 100 000 nm lub więcej. 
Ze względu na brak atmosfery i zjawiska erozji, cząstki zachowują ostre 
jak brzytwa krawędzie, co może uszkodzić materiał fi ltracyjny.

Naprawa lub wymiana fi ltrów w przestrzeni nie jest zadaniem ła-
twym. Wymagania stawiane systemom fi ltracji to bezobsługowa żywot-
ność, przekraczająca 5 lat. Jest to ogromne wyzwanie dla konstrukto-
rów, wymagające cierpliwości, umiejętności i pomysłowości.  AZ

Jak przefi ltrować KOSMOS?
Czy wiesz, że... stosowanie fi ltracji jest niezbędne w przestrzeni kosmicznej 

Rozmiar ziarna pyłu kosmicznego od 10 do 100,000 nm

Znaczenie fi ltracji powietrza dla żywotności silnika
Na każdy litr spalonego paliwa nowo-

czesny silnik wysokoprężny potrzebuje ok. 
15 000 litrów powietrza! Niska jakość powie-
trza może znacznie wpłynąć na zużycie silni-
ka i jego wydajność. Dlatego też konieczne 
jest stosowanie skutecznego fi ltra powietrza, 
chroniącego silnik przed zanieczyszczeniem 
cząstkami stałymi. 

Zatkane fi ltry powietrza, obniżona wy-
dajność silnika oraz większe zużycie paliwa 
to często oznaki złej obsługi układu poboru 
powietrza. Żywotność silnika zależy od szyb-
kości przyjmowania zanieczyszczeń ścier-
nych. Ok. 1g pyłu na 1KM mocy wystarcza 
do zniszczenia silnika. W odróżnieniu od ludz-
kiego ciała, wyposażonego w szereg różnych 
mechanizmów ostrzegających i chroniących 
przed zanieczyszczonym powietrzem, silnik 

ma tylko jedno zabezpieczenie przed poten-
cjalnym uszkodzeniem – fi ltr powietrza. Filtr 
ma tylko jedną szansę na oczyszczenie danej 
porcji powietrza z pyłu. 

W trakcie oczyszczania powietrza rośnie 
opór przepływu fi ltra. Podobnie jak w przy-
padku zatkanego nosa, silnik potrzebuje coraz 
więcej siły, by wciągnąć powietrze przez za-
tkany fi ltr. Rosnący opór przepływu powietrza 
przez fi ltr zacznie „dławić” silnik – zmniejszy 
jego moc i zwiększy zużycie paliwa. W celu 
umożliwienia wizualnej kontroli żywotności 
fi ltra powietrza, w obudowie fi ltra, po „czy-
stej” stronie wkładu fi ltrującego, należy za-
montować Wskaźnik Oporu Filtra.

Różne środowiska pracy wymagają róż-
nych rozwiązań w zakresie fi ltrowania po-
wietrza. Silniki używane na statkach nie są 

zwykle narażone na wysokie stężenie pyłu, 
ale muszą wytrzymać silnie zasolone i wil-
gotne powietrze. Inne ekstremalne warun-
ki – rolnictwo i kopalnie – oznaczają nara-
żenie silnika na bardzo wysokie stężenie 
pyłów.

Producenci korzystają z różnych sposo-
bów na wydłużenie żywotności fi ltrów po-
wietrza, m.in.
– elementy wstępnie oczyszczające: łopat-

ki mocowane do wkładu fi ltra, obudowy 
z asymetrycznym wlotem lub jednostki 
wstępnego fi ltrowania z wyrzutem zanie-
czyszczeń

– fi ltry powietrza o zwiększonej powierzch-
ni medium fi ltrującego

– w skaźniki oporu fi ltra.
Adam Zakorczmenny



SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

DORADCA KLIENTA
Jeśli chcesz uzyskać informacje 
w sprawie oferty produktowej bądź 
doradztwa technicznego, skontaktuj 
się z naszym Product Managerem

Dominik Zwierzyk
 609 012 116 
dominik.zwierzyk@pzlsedziszow.pl

PZL SĘDZISZÓW S.A. 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
tel. (17) 745-02-00
fax: (17) 745-03-33
e-mail: sekretariat@pzlsedziszow.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Elżbieta Ozga

 609 012 103 
elzbieta.ozga@pzlsedziszow.pl

Witold Świder
 609 012 101 
witold.swider@pzlsedziszow.pl

Jadwiga Bieszcz-Zając
 (17) 74 50 185
jadwiga.zajac@pzlsedziszow.pl

OPIEKUNOWIE RYNKU

Region 1
Tomasz Kajda

 665 100 577
tomasz.kajda@pzlsedziszow.pl

Region 2
Piotr Mydlarz

 693 376 943
piotr.mydlarz@pzlsedziszow.pl

Region 3
Bartosz Salewicz

 609 566 117 
bartosz.salewicz@pzlsedziszow.pl

Region 4
Tomasz Pyrlik

 517 330 738 
tomasz.pyrlik@pzlsedziszow.pl
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AGROM
A POZNAŃ

POZNAŃ
61 877 38 21

AGRO-RAM
I

GOŁUCHÓW
62 76-16-215

FARM
ER RANIŚ

NOW
E SKALM

IERZYCE
62 762 90 92

HURTECH
W

OLSZTYN
68 347 23 41

ARM
ICAR

GNIEZNO
61 423 74 80

ASO OPATÓW
EK

OPATÓW
EK

62 76 143 09

LUM
A PRZEŹM

IEROW
O

PRZEŹM
IEROW

O
61 814 28 51

AUTO CENTRUM
 KALISZ

KALISZ
62 767 31 81

POLPARTS
POZNAŃ

61 873 21 40

GRENE
STARE M

IASTO
63 240 91 87

TRANS KOL
KOŁO

63 272 25 30

CONTAR TARASKA
POZNAŃ

61 848 33 59

AGROM
ARKET JARYSZKI

GĄDKI
61 663 96 01

UNIGUM
TORUŃ

56 657 40 40 

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
DOBRZEJEW

ICE
505 156 566

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
TORUŃ

502 687 995

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
INOW

ROCŁAW
509 185 461

AGROM
ARKET JARYSZKI

ŻNIN
52 351 30 02

ARM
ICAR

GNIEZNO
614 237 480

KORW
EX

LUBLIN
81 446 55 22

ARAM
IS

TOM
ASZÓW

 LUBELSKI
84 665 88 63

AUTO AGRO COM
PLEX

OPOLE LUBELSKIE
81 827 40 55

M
AX-AUTO

BIAŁA PODLASKA
83 343 19 98

AUTO CZĘŚCI W
ILCZYŃSKI

PUŁAW
Y

500 234 645

AGROM
A POLSAD SP. Z O.O.

KUTNO
24 355 32 00

M
OTOM

ARK
SIERADZ

43 822 45 57

PANAS
CHORZĘCIN

44 616 41 64

AUTO-SAM
 ŁÓDŹ

ŁÓDZ 
42 682 58 14

RUTM
AX

TOM
ASZÓW

 M
AZ.

44 723 37 74

AGROM
ARKET JARYSZKI

KUTNO
24 355 30 21

BEHAM
OT

KRAKÓW
12 655 24 52

M
OTOROL

KRAKÓW
12 420 44 00

AUTOM
EDAN

KRAKÓW
12 637 68 77

BEST
M

ICHAŁOW
ICE OPACZ

22 723 04 03

ROL-M
AR

GOSTYNIN
24 362 30 01

TECH-ROL
OŻARÓW

 M
AZ.

22 731-26-00

ATA CAR
SIEDLCE

607 922 775

AUTKO PŁOCK
PŁOCK

24 366 88 78

BREM
S CAR

M
ARKI

22 781 31 62

CARTEX
GARW

OLIN
25 682 64 38 

M
OTPOL

PŁOŃSK
23 662 69 36

M
ASTERCARS

RADOM
508 626 798

RENE HIŃCZA
SOBIENIE JEZIORY

602 293 966

CER M
OTOR

W
ARSZAW

A
22 612-83-33

ARGE PALIW
A

KROSNO
13 436 76 79

M
ICS

SĘDZISZÓW
 M

ŁP.
17 745 01 15

M
OTO-HURT

ROPCZYCE
17 221 86 23

TARAPATA
TUSZÓW

 NARODOW
Y

17 774 36 40

AGRO-BIS
M

ŁODOCHÓW
17 581 90 36

AUTOCENTRUM
 M

IELEC
W

OLA M
IELECKA

17 583 05 35

M
OTORES

RZESZÓW
17 864 22 77

ZBI-M
AR

NISKO
15 841 25 45

GOSK
ZAM

BRÓW
86 271 15 40

M
OTO – AGRO

BIAŁYSTOK
85 651 85 12

DIVERSA
BIAŁYSTOK

85 664 31 71

HYDROTRADE
PSZCZYNA

32 431 01 42

UNIM
OT EXPRESS

CZĘSTOCHOW
A

34 361 83 97

EURPOL
M

YSŁOW
ICE

32 292 00 83

PROM
OTOR BIS

BIELSKO BIAŁA
33 829 53 67

ARIS CHORZÓW
CHORZÓW

32 346 18 36

RUDFIL
RUDA ŚLĄSKA

32 240 70 62

STADM
AR

KATOW
ICE

32 352 06 32

AM
T KRZEPICE

KRZEPICE
34 317 61 08

ABC KATOW
ICE

KATOW
ICE

32 255 57 11

ARAD CZĘSTOCHOW
A

CZĘSTOCHOW
A

509 409 144

ELISTAR
ZABRZE

32 272 15 93

TUTKA
DĄBROW

A GÓR.
691 746 388

KIELPOL
KIELCE

41 345 38 74

AGROM
A

OLSZTYN
89 537 53 00

FILTRO M
AK

EŁK
87 621 69 25

STOM
IL SANOK DYSTRYBUCJA

W
ROCŁAW

61 875 97 94

BUW
AR

LEGNICA
76 850 63 11

SF-FILTER
LUBIN

76 746 73 32

POSICZ POLM
OZBYT JELCZ

JELCZ-LASKOW
ICE

71 381 94 42

BOLBAR
BOLESŁAW

IEC
75 732 26 87

DAV OPOLE
OPOLE

77 457 66 59

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

AGROM
ARKET

JARYSZKI
606 523 921

SKLEP PATRONACKI 
SZCZECIN

91 460 07 62

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
KOŁOBRZEG

505 156 566
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i


