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Szanowni Państwo,

wakacyjna edycja na-
szego Magazynu jest utrzy-
mana w bardzo lekkim i ra-
dosnym stylu – co widać już 
na okładce. Sprzyja temu 
okres urlopowy, w któ-
rym więcej czasu prze-
znaczamy na wypoczy-
nek, rozrywkę i podróże. 
Przygotowując się do po-
konywania kilometrów sa-
mochodem w upalne dni, 
warto zadbać o komfort 
jazdy pasażerów. w tym 
celu na łamach ŚwiATA 
FiLTRów podkreślamy jak 
ważne jest powietrze, któ-
rym oddychamy wewnątrz 
pojazdu, i przypominamy 
o niebagatelnym znaczeniu filtrów kabiny. Nasi specjaliści podejmują 
też temat wpływu zanieczyszczeń na pracę i trwałość turbosprężarki. 

w bieżącym numerze polecam Państwu strony informujące o dzia-
łalności PZL Sędziszów S.A. w takich obszarach jak rolnictwo i transport. 
w pierwszym z nich jesteśmy doskonale kojarzeni, o czym przypomi-
na m.in. prezentowany na łamach dystrybutor naszych filtrów – firma  
AGRO-RAMi. Mamy też wieloletnie doświadczenie jako wiodący produ-
cent filtrów do rodzimych maszyn marki URSUS. Z kolei w środowisku 
firm transportowych prowadzimy ciekawy program badawczy, polega-
jący na testowaniu chłonności filtrów powietrza do samochodów cięża-
rowych. O szczegółach tego programu przeczytacie Państwo na str. 18.

Po raz kolejny zachęcam Państwa do udziału w naszym programie 
lojalnościowym inFiLTRacja nagród, w którym każdy uczestnik ma szan-
sę wygrać nagrody pieniężne i wziąć udział w losowaniu o 100 tys. zł. 
w niniejszym numerze prezentujemy pierwsze wyniki programu oraz 
sylwetki dwóch szczęśliwców, którzy wygrali znaczne kwoty w naszej 
loterii e-zdrapka.

Sądzę, że dzięki różnorodności tematyki 7. numer ŚwiATA FiL-
TRów będzie dla Państwa ciekawą, wakacyjną lekturą.

Adam Sikorski 
Prezes PzL Sędziszów S.A.
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PIERWSZY PIKNIK MOTORES

Oferta maszyn i urządzeń dla rolnictwa, nowości produktowe, prezentacja maszyn używanych, seminaria i spotkania biznesowe  
– tak przebiegała 8. edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK, które w dniach 7-8 marca br. odbyły się w Lublinie. PZL Sędziszów uczest-
niczył w wydarzeniu wspólnie z firmą Korwex z Lublina.  

W połowie maja PZL Sędziszów S.A. był jednym z wystawców Pikniku Motoryzacyjnego Motores. Była to doskonała okazja do  
zaprezentowania naszej oferty i spotkania z użytkownikami naszych produktów.

AGRO-PARK  
– INAUGURACJA SEZONU ROLNICZEGO 
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Targi AGRO-PARK cieszą się dużą popularnością w środowisku 
rolniczym. w bieżącym roku, w dwóch halach wystawienniczych 
swoją ofertę zaprezentowało 160 wystawców. Ekspozycję odwiedzi-
ło niespełna 20 tys. osób. Producenci i dystrybutorzy docenili wyso-
ką frekwencję oraz atmosferę sprzyjającą nawiązaniu kontaktów han-
dlowych, zwiedzający zaś – możliwość poszerzenia wiedzy podczas 
interesujących wykładów. Jak podkreśliła Renata Arkuszewska, wice-
prezes Polskiej izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, 
sukces tego wydarzenia tkwi w dogodnym dla wystawców i zwiedza-
jących terminie, dobrej lokalizacji oraz sprzyjającej atmosferze. 

w ciągu dwóch dni wspólne stoisko PZL Sędziszów i Korwex 
odwiedzili przedstawiciele branży także z zagranicy – m.in. z Ukra-
iny i Białorusi. Zaprezentowaliśmy bogatą ofertę filtrów do ciągni-
ków polskich marek Ursus i Zetor oraz do maszyn rolniczych: John 
deere, Massey-Fergusson, Case, deutz-Fahr i innych.

Podczas Targów odbyła się kolejna edycja konkursu „Precyzyjny 
Gospodarz”, organizowanego przez portal rolniczy Gospodarz.pl. 
Patronat honorowy nad Viii edycją AGRO-PARK objął Minister Rol-
nictwa i Rozwoju wsi – Marek Sawicki.

Piknik Motoryzacyjny to pierwsza tego typu impreza 
organizowana przez jednego z naszych dystrybutorów – 
firmę Motores. Uczestniczyło w niej kilkunastu dostaw-
ców firmy oraz zaproszeni goście – przedstawiciele prawie 
200 sklepów i warsztatów samochodowych.

Podczas Pikniku dostawcy Motores mieli możliwość 
zaprezentowania swojej oferty. Odwiedzający stoisko PZL 
Sędziszów S.A. oglądali nowe opakowania, innowacyjny 
sposób pakowania filtrów powietrza do ciężarówek, a tak-
że najpopularniejsze zestawy KiT. Przedstawiciele działu 
handlowego PZL Sędziszów informowali o konkursie „in-
FiLTRacja nagród” oraz aktualnej promocji w firmie Mo-
tores: za zakup sędziszowskich filtrów o wartości 200 zł, 
klienci dostają termoaktywną koszulkę gratis.

Gospodarze przygotowali też dla uczestników cieka-
we gry dla i zabawy, w tym m.in. rywalizacje sportowe. 
PZL Sędziszów ufundował nagrody dla zwycięzców kon-
kursu „Ujeżdżanie byka rodeo”. 
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ZNóW ŚCIGAMY SIę W RAJdACh

W dniach 24-26 kwietnia, na rynku w Świdnicy, odbył się 43. Rajd Świdnicki – 1. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. 
Rajd obejmował 9 odcinków specjalnych o łącznej długości 130 km. W tegorocznej edycji wystartowały 83 załogi z całej Polski. Team w skła-
dzie Mariusz Stec i Michał Przystupa wystąpił w barwach PZL Sędziszów S.A.
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Mariusz Stec i Michał Przystupa reprezentują Automobilklub 
wschodni w Lublinie. Załoga rywalizuje w klasie Open N, w sa-
mochodzie Ford Fiesta wRC Proto. Po Rajdzie Świdnickim, a na-
stępnie 30. Rajdzie Karkonoskim, panowie zajmują 3. miejsce 
w klasie Open N i zbierają kolejne, ważne punkty do klasyfika-
cji sezonu.

Przypomnijmy, że PZL Sędziszów S.A. od przeszło dwóch 
lat (wcześniej jako wF Filter) wspiera załogę Mariusza Steca. Am-
bitny Rajdowiec, syn wiesława Steca (legendy polskich rajdów), 
jest uznawany za jednego z efektowniej jeżdżących kierowców 
w wyścigach górskich. Zadebiutował w 2001 r. na trasach Rajdo-
wych Samochodowych Mistrzostw Polski. w wyścigach górskich 
zdobył 5 tytułów Mistrza Polski, z tego 3 pod rząd (2009-11). 
Nominowany do nagrody Najpopularniejszy i Najlepszy Sporto-
wiec Roku 2011, ostatecznie zajął 6. miejsce w tym plebiscycie. 
Mariusz Stec posiada własny team obsługujący i budujący samo-
chody rajdowe. 

Życzymy Mariuszowi i jego załodze kolejnych sukcesów na 
rajdowych trasach i wysokich notowań w ogólnej klasyfikacji.
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W marcu na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres „STOP niskiej 
emisji!”, zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu 
„Przyjazne Miasta na Start – Stop zmianom klimatu”. Podczas Kongresu wręczono nagrody laureatom 
Konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategoriach: „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom” oraz 
“Promotor Ekologii”. Tytuł za działalność proekologiczną przypadł firmie PZL Sędziszów S.A.

PROMUJEMY EKOLOGIę

Nagrodę „Promotor Ekologii” wręczy-
li wojciech Kutyła, wiceprezes Najwyższej 
izby Kontroli, oraz Paweł Sajak, Sekretarz 
Parlamentarnego Zespołu ds. Samorządno-
ści. w imieniu naszej Spółki odebrał ją wal-
demar Lenius, Członek Rady Nadzorczej 
PZL Sędziszów S.A. (fot: czwarty od lewej).

Kongres zgromadził ponad 250 osób, 
głównie samorządowców, przedstawicieli 
rządowych, posłów RP, a także reprezen-
tantów przedsiębiorstw i placówek edu-
kacyjnych. Główną tematyką były działa-
nia na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w miastach, 
efektywnie wykorzystującej lokalne zasoby, prowadzące do ograniczenia emi-
sji CO2 oraz ograniczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności emisji pyłu drobnego oraz 
benzopirenu, polityka zdrowotna i ochrona zdrowia w warunkach zmian klimatu, a także 
promowanie wizji miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku.

Podczas Kongresu swoje prelekcje wygłosili: przedstawiciele Ministerstwa Środo-
wiska, Najwyższej izby Kontroli, Polskiej izby Ekologii, Krajowego Ośrodka Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami, Polskiego Alarmu Smogowego, Światowej Organizacji 
Zdrowia, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, instytutu Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych oraz Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska.

Pod koniec kwietnia br. na Stadionie Na-
rodowym w warszawie odbyła się uroczysta 
prezentacja produktów i usług nominowa-
nych w XXV edycji Konkursu „Teraz Polska”. 
wśród wąskiego grona nominowanych pro-
duktów znalazł się nasz filtr powietrza do sa-
mochodów ciężarowych – wA201740S. 
Członkowie Kapituły Polskiego Godła Pro-
mocyjnego przed rozpoczęciem głosowania 
odwiedzili stoisko PZL Sędziszów S.A., gdzie 
dopytywali o wszystkie szczegóły wyróżnio-
nego filtra. Prezentację prowadził Bogusław 
Satława, Menedżer ds. Projektu.

PREZENTACJA  
W KONKURSIE  

„TERAZ POLSKA”

ChCEMY FILTROWAć AUTOBUSY
W ostatnich dniach maja przedstawiciele PZL Sędziszów S.A. wzięli udział w posiedzeniu 

Komisji Taboru Autobusowego IGKM w Warszawie. Spotkanie Komisji było połączone z ob-
chodami 95-lecia komunikacji autobusowej w Warszawie, a jego temat przewodni brzmiał: 

Alternatywne napędy w auto-
busach komunikacji miejskiej.

Podczas posiedzenia eks-
perci PZL Sędziszów S.A. omó-
wili specyfikę działania filtrów 
powietrza, oleju i paliwa, prze-
znaczonych do autobusów. Od-
powiadali też na pytania dotyczą-
ce zastosowania i jakości filtrów. 
Nasze wyroby, prezentowa-
ne w nowej wizualizacji, zostały 
bardzo entuzjastycznie przyjęte 
przez przedstawicieli iGKM.

dokończenie na str. 19
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Filtry kabiny 
 – inwestycja w nasze zdrowie

Filtry kabiny, zwane też przeciwpyłkowymi, zapobiegają przedostaniu się do wnętrza  

samochodu szkodliwych substancji, takich jak: bakterie, sadza, pyłki, zarodniki grzybów, spaliny 

oraz gazy przemysłowe. Brak filtra kabiny, nieszczelność lub niewłaściwe działanie mogą spo-

wodować, iż cała gama wyżej wymienionych zanieczyszczeń dostanie się do płuc pasażerów.

w dzisiejszych samochodach filtry ka-
biny stanowią standardowe roz-
wiązanie. w trosce o zdrowie 

i komfort podróżujących najlepsi producenci 
wkładów – jak PZL Sędziszów S.A. – przygoto-
wują wiele udogodnień. do zasadniczych za-
gadnień podejmowanych przy projektowaniu 
filtrów przeciwpyłkowych należą: jakość, trwa-
łość oraz własności włóknin, których zadaniem 
jest zatrzymanie zanieczyszczeń. Lata praktyki 
i doświadczeń spowodowały, że obecnie wio-
dący producenci posiadają w ofercie dwa pod-
stawowe rodzaje filtrów kabiny:
• filtry standardowe – oparte w swo-

jej budowie na papierowych wkładach  
(bibułach filtracyjnych) 

• filtry z aktywną warstwą 
węgla – po-
chłaniające za-
nieczyszczenia 
gazowe, ta-
kie jak: spaliny, 
smog czy nie-
przyjemne za-
pachy. 

Czym się kierować przy wyborze?
Najważniejszym kryterium przy wyborze 

filtra kabiny są zalecenia producenta samo-
chodu. Z tego względu powinno się stoso-
wać filtry wiodących, sprawdzonych produ-
centów, którzy posiadają wdrożony system 
jakości. Gwarantuje to, iż wyroby przeszły 
wymagany cykl badań i spełniają najwyższe 
parametry jakościowe.

Przy wyborze tego typu filtra należy też 
zwrócić uwagę na jego przeznaczenie. Jeśli 
zależy nam na zatrzymaniu jedynie większych 
cząstek pyłów, wystarczy tzw. filtr przeciw-
pyłkowy. Składa się on z włókniny poliestro-
wo-polipropylenowej, zapewniającej wysoką 
przepustowość i zdolność absorpcji zanie-
czyszczeń. dzięki temu do kabiny samocho-
du nie przedostają się takie cząstki jak: kurz, 
pyłki roślin, zarodniki grzybów, dym, cząstki 
spalin, sadza czy drobiny gumy pochodzącej 
ze ścieranych opon. 

Jeśli jednak kierowca cierpi na astmę lub 
alergię, zaleca się stosowanie filtra kabiny z wę-
glem aktywnym. Znakomicie pochłaniają one 
szkodliwe gazy, jak również wszelkie przykre 
zapachy. Co więcej, nie zawierają substancji 
niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdro-

wia. dodatkowo eliminują one przyczy-
ny szybkiego zmęczenia, dyskomfortu 
oraz psychicznej dekoncentracji. Są nie-
co droższe, jednak dla kierowców poru-

szających się po dużych aglomeracjach miej-

skich, którzy spędzają dużo czasu w ulicznych 
korkach, jest to inwestycja we własne zdrowie. 

Biorąc pod uwagę parametry techniczne, 
decydując się na określony rodzaj filtra kabiny, 
należy również zwrócić uwagę na:
– szczelne klejenie plis do listwy bocznej,
– pierwszą i ostatnią plisę włókniny, które 

powinny być wygięte na zewnątrz.

7Świat Filtrów
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wstępna filtracja odbywa się już na 
pierwszej warstwie, która zatrzy-
muje największe cząstki kurzu i bru-

du poprzez niedopuszczenie do ich przedosta-
nia się w głąb następnych warstw.

druga, niezwykle ważna warstwa składa 
się z włókien sztucznych, tzw. mikrofazy, i cha-
rakteryzuje się niską higroskopijnością (prawie 
nie wchłania wilgoci). dzięki tej właściwości 
zahamowany zostaje rozwój bakterii i mi-
kroorganizmów, co z kolei znacznie wydłuża 
okres żywotności filtra. Mikrofaza jest stosun-
kowo nowym rozwiązaniem w porównaniu 
do poprzednio używanych włókien celulo-
zowych (bibuł filtracyjnych) i posiada o wiele 
cieńsze włókna. Efektem tego jest zwiększe-
nie powierzchni filtracyjnej przy zachowaniu 
identycznej objętości materiału filtracyjnego.

do ważnych zalet tej warstwy należy też 
naładowanie elektrostatyczne, co przekłada 
się na zdolność zatrzymania w sobie wchło-
niętych zanieczyszczeń. Proces ten, nazywany 
eliminacją elektrostatyczną, polega na przycią-
ganiu małych cząstek, posiadających stały lub 
tymczasowy ładunek elektrostatyczny, za po-
mocą sił elektrostatycznych, wytwarzanych 
przez włókna filtra. 

do ważnych procesów fizycznych za-
chodzących w tej części filtra należy dyfu-
zja, w wyniku której nieustannie zderzające 
się i rozpędzone cząsteczki zmieniają kieru-
nek, co pozwala na zatrzymanie ich pomię-
dzy włóknami. istotną cechą tej warstwy jest 
także adsorpcja, czyli wychwytywanie przez 
porowatą powierzchnię filtra cząstek w sta-
nie gazowym. warstwa ta posiada też właści-
wości antyseptyczne, pozwalające skutecznie 
eliminować większość grzybów i zarodników. 

w trzeciej warstwie włókniny filtracyjnej, 
zwanej też nośną, znajdują się włókna stabili-
zujące filtr. Stanowią one prawdziwy szkielet 

dla pozostałych warstw i zapobiegają szybkie-
mu odkształceniu plis, co pozwala dłużej za-
chować zdolność pochłaniania zanieczyszczeń. 

Najlepszej jakości włókniny filtracyjne po-
siadają dodatkowo czwartą warstwę, wzboga-
coną węglem aktywnym, której zadaniem jest 
izolowanie szkodliwych gazów wydobywają-
cych się ze spalin samochodowych. w war-
stwie tej węgiel łączy się z metalami ciężkimi, 
dzięki czemu pochłania niektóre tlenki, opa-
ry benzyny, ozon, węglowodory oraz związki 
siarki i azotu, nie przepuszczając ich do kabi-
ny kierowcy. Gąbczasta struktura węgla ak-
tywnego ma tak dużą powierzchnię, że jedna 
jej łyżeczka jest odpowiednikiem powierzchni 
boiska piłkarskiego. Pozwala to na zatrzyma-
nie cząsteczek o średnicy do 500 razy mniej-
szej od grubości, jaką posiada ludzki włos. 

Filtr z węglem aktywnym zatrzy-
muje cząsteczki o średnicy do 500 
razy mniejszej od grubości włosa

Producenci tanich wkładów filtracyjnych 
zazwyczaj stosują włókniny o wysokiej higro-
skopijności (wchłanianiu wilgoci), zmuszając 
tym samym użytkowników do częstej wy-
miany filtrów. Najtańsze wersje filtrów kabiny 
to zwykłe wkłady papierowe, złożone z kilku 
warstw papieru, czasem dodatkowo zaimpre-

gnowanych przed wilgocią. Filtry te charakte-
ryzują się znacznym spadkiem skuteczności 
działania z powodu wilgoci pochłanianej z oto-
czenia. w efekcie takich działań już po krótkiej 
eksploatacji filtr należy wymienić, ponieważ nie 
spełnia swojej roli. dlatego też zaleca się stoso-
wanie nieco droższych filtrów kabiny, posiada-
jących wielowarstwowe włókna sztuczne, któ-
re są odporne na działanie wilgoci.

O jakości filtracji decyduje warstwowa bu-
dowa włókniny, która jest odpowiedzialna za 
separację zanieczyszczeń. Niemałe znacznie 
ma także jej geometria, w tym regularność 
ułożenia plis i zachowanie odpowiednich od-
ległości pomiędzy nimi. Układanie włóknin 
w plisy znacznie zwiększa powierzchnię ro-
boczą wkładów. w prawidłowo zbudowanej 
włókninie gęstość rośnie wraz ze wzrostem 
przepływu powietrza, a układ włókien zapew-
nia maksymalne pochłanianie pyłów przy jak 
najmniejszej powierzchni roboczej. Najlepsze 
włókniny zatrzymują nawet do 100% pyłków 
i kurzu oraz do 95% bakterii i 80% sadzy. 

włókniny, które stosuje PZL Sędziszów 
w filtrach kabiny, usuwają do 100% zanie-
czyszczeń stałych – sadzy, pyłów oraz brudu. 
dzięki temu znacznie wzrasta komfort podró-
ży, a powietrze wewnątrz pojazdu jest o wiele 
przyjemniejsze. 

Krzysztof Jednacz

włókniny na wagę złota
Włókniny stosowane do produkcji filtrów kabiny składają się z trzech lub czterech warstw. 
W zależności od tego, czy jest to filtr standardowy i czy posiada warstwę węgla aktywnego, 

włókniny mogą stanowić kombinację różnych warstw.

Rys.1 Wizualna różnica pomiędzy filtrem bez węgla aktywnego (od lewej) i z węglem aktywnym (od prawej)
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Zadbaj o płuca samochodu
Czy wiesz, że najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń zatrzymają się dopiero w niewielkich  

przewodach płucnych, przez co mogą wywołać wiele groźnych chorób?

Świat Filtrów

okazać się alergogenne bądź podrażnić dro-
gi oddechowe. Jeśli chcesz w porosty sposób 
stworzyć bezpieczny odświeżacz powietrza, 
zastosuj naturalne składniki. 

Jednym z nich jest soda oczyszczona, któ-
ra znakomicie pochłania nieprzyjemne zapa-
chy. wystarczy wsypać do lnianego woreczka 
opakowanie sody i zawiesić w przedniej czę-
ści pojazdu. Pożądane skutki pojawią się już po 
pierwszej dobie. 

innym, bezpiecznym odświeżaczem 
są ziarna kawy, które znakomicie absorbują 
brzydką woń. wystarczy kilka ziaren ułożo-
nych w pojemniczku, aby wnętrze samocho-
du wypełniło się charakterystycznym przy-
jemnym, zapachem.

Jeśli powietrze, którym oddychamy w sa-
mochodzie, przechodzi przez filtr zapcha-
ny gnijącymi liśćmi, brudem, wilgocią, ple-

śnią i grzybami – deska rozdzielcza szybko 
pokrywa się pyłem, a we wnętrzu czuć za-
pach stęchlizny. włączenie dmuchawy nawet 
na najwyższe obroty nie osusza szyb. Ozna-
cza to, że filtr kabiny jest zużyty. 

Producenci samochodów rekomendu-
ją wymianę filtrów kabiny co 30-60 tys. km. 
w wielu przypadkach oznacza to zmianę do-
piero po kilku latach. To zdecydowanie za 
rzadko. Jako producent najwyższej jakości fil-
trów kabiny, PZL Sędziszów zaleca wymianę 
tego typu filtrów raz w roku, najlepiej przed 
okresem letnim. 

Bezpieczne odświeżacze
Rynek motoryzacyjny oferuje mnóstwo 

środków mających na celu odświeżenie po-
wietrza we wnętrzu samochodu – od popu-
larnych choinek po zakładane na kratki wen-
tylacyjne kartridże. Niestety, większość z nich 
zawiera substancje chemiczne, które mogą 

dzięki regularnej wymianie filtrów 
kabiny, powietrze wewnątrz  
pojazdu jest świeże i wolne  

od zanieczyszczeń, przez co jazda 
jest zarówno komfortowa, jak  

i bezpieczna dla zdrowia. 
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większość awarii turbosprężarek jest 
spowodowana zewnętrznymi czyn-
nikami, pochodzącymi od systemów 

silnika współpracujących z turbosprężarką. do 
systemów tych należą: układ smarowania, układ 
dolotowy powietrza oraz w mniejszym stopniu 
układ paliwowy. 

Zanieczyszczenia, przenoszone z olejem do 
układu smarowania turbosprężarki lub powie-
trzem do przestrzeni roboczych, narażają łoży-
ska wału, a także łopatki kół kompresora i turbiny 
na stopniowe, ale trwałe uszkodzenia elemen-
tów turbosprężarki. dlatego wszystkie wymie-
nione systemy silnika muszą być wyposażone 
w filtry uniemożliwiające przedostawanie się za-
nieczyszczeń.

Po awarii turbosprężarki i decyzji o jej wymia-
nie lub naprawie głównej (której koszt wynosi ok. 
1000 zł), najważniejsze jest znalezienie przyczyny 
awarii. Bardzo często powodem awarii są zanie-
czyszczenia dostające się do wnętrza turbo wraz 
z powietrzem lub olejem. Obok przedstawiono 
podstawowe objawy i przyczyny uszkodzeń. 

Zanieczyszczenia  
a turbosprężarka

Budowa systemu turbodoładowania  
silnika spalinowego
1.  Wlot powietrza do kompresora.
2.  Wylot sprężonego powietrza.
3.  Chłodnica sprężonego powietrza.
4.  Kolektor dolotowy silnika.
5.  Kolektor wylotowy silnika.
6.  Wlot spalin do turbiny.
7.  Wylot spalin do układu  

wydechowego.

WARTO WIEdZIEć
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1. Zanieczyszczenia oleju

Zanieczyszczenia „drobne”, niewidoczne w cza-
sie badania metodami organoleptycznymi, prowadzą 

do polerowania powierzchni 
łożysk ślizgowych i zaokrągleń 
krawędzi zewnętrznych ło-
żysk. Często są one przyczyną 
powstawania stożka na średni-
cy zewnętrznej łożyska kom-
presora.

Zanieczyszczenia „grube”, 
przenoszone przez olej, mogą 
spowodować głębokie rysy na 
powierzchni łożysk wykona-
nych z miękkich stopów me-
tali kolorowych. dodatkowo, 
przez przytkane otwory ole-
jowe łożyska, może zostać 
ograniczony przepływ oleju. 
wałek i obudowa łożyska są 
wykonana z twardszego ma-

teriału, dlatego ulegają porysowaniu w nieznacz-
nym stopniu.

2. Brak smarowania

innym rodzajem są zanieczyszczenia chemicz-
ne, które wywołują znaczny wzrost temperatury 
współpracującej pary łożysko – wałek. Objawy są 
podobne jak w przypadku ograniczenia smarowa-
nia przez zanieczyszczenia stałe. 

do zanieczyszczeń chemicznych i obniżenia 
właściwości smarnych oleju dochodzi przez roz-

cieńczenie oleju paliwem. Przyczyną tej sytuacji są 
nieszczelności i sączenia wtryskiwaczy.

w przypadku znacznego ograniczenia 
smarowania, np. gdy dojdzie do częścio-
wego zablokowania kanałów olejowych, 
pojawiają się charakterystyczne przebar-
wienia czopów wału turbiny. w sytuacji 
całkowitego zaniku smarowania dochodzi 
do zatarcia czopów, a objawy są znacznie bar-
dziej wyraźne.

3. Uszkodzenia kompresora i turbiny przez 
ciało obce

w przypadku uszkodzenia filtra powietrza lub 
nieszczelności układu dolotowego, może dojść 
do deformacji łopatek koła kompresora przez 
twarde ciało obce. Takie zanieczyszczenia jak 
piasek, a zimą sól, dodatkowo przyspieszają 
erozję i korozję elementów turbosprężarki.

do uszkodzenia koła turbiny docho-
dzi przez twarde ciała obce. dodatko-
wym źródłem zanieczyszczeń mogą być 
resztki nagaru i rdzy ze ścianek powierzchni 
wewnętrznej kolektora wylotowego silnika.

Zdławienie silnika, wywołane wysokim 
stopniem zanieczyszczenia filtra powietrza, uszko-
dzeniem lub zastosowaniem niskiej jakości filtra, 
może objawiać się: 
• brakiem mocy silnika
• spalinami o zabarwieniu czarnym lub niebieskim
• uszkodzeniem koła kompresora
• wyciekiem oleju od strony koła kompresora 
• zwiększonym zużyciem oleju. 

WARTO WIEdZIEć

Uszkodzenia łopatek na zewnętrz-
nej średnicy koła kompresora są wy-
wołane przez miękkie ciała obce, jak 

włóknina lub papier 

Koło kompresora uszkodzone przez 
twarde ciała obce

Koło turbiny

Z kolei stoso-
wanie filtrów 
oleju o niskiej 
chłonności lub 
o nierównomier-
nym rozłożeniu 
plis może dopro-
wadzić do przedwcze-
snego zatkania filtra i otwarcia 
zaworu bezpieczeństwa. 
w konsekwencji prowadzi 
to do braku filtracji oleju. Podobny skutek na-
stąpi w przypadku stosowania filtrów niskiej 
jakości, ponieważ może dojść do rozerwania 
papieru filtracyjnego. Uszkodzeniu ulegną ło-
żyska, uszczelnienia oraz wał turbosprężarki. 

Adam zakorczmenny
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WKłAd POWIETRZA WA221100 

 WKłAd KABINY WA60392 

FILTR PALIWA PdS91

WKłAd POWIETRZA WA50573

WKłAd POWIETRZA WA201740S 

 WKłAd POWIETRZA WA201560S 

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  ŚREdNiCA wEw wYSOKOŚć
 125 mm  389,5 mm   30 mm

ZAMiENNiKi:
 MANN  SF-FiLTER
 CU3939 SKL46216
ZASTOSOwANiE:
JOHN dEERE:MASZYNY ROLNiCZE: 
5000-SERiA, 5E-LiMiTEd SERiES, 5E-SERiA, 
5M iOOS- SERiA,5M-SERiA, 5MH-SERiA, 
5R-SERiA, 5RN-SERiA, 6000-SERiA, 6d-SERiA

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  ŚREdNiCA wEw. wYSOKOŚć
 335 mm  134 mm  253 mm

ZAMiENNiKi:
 MANN  FiLTRON  HENGST
 C28715 AM425 E275L

ZASTOSOwANiE: 
EVOBUS/MERCEdES-BENZ/SETRA: 
CiEZAROwE: 0305-SERiA, 0307-SERiA, 
MERCEdES-BENZ (dC) CiEZAROwE: 
MK-SERiA, NG-SERiA

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  ŚREdNiCA wEw. wYSOKOŚć
 240 mm  300 mm  70 mm

ZAMiENNiKi:
 MANN  FiLTRON  HENGST
 C30161 AP186/1 E850L

ZASTOSOwANiE:
FORd: OSOBOwE: GALAXY ii / 06-, 
MONdEO iV / 07, S-MAX / 06-; 
VOLVO OSOBOwE: S80 ii / 06-, V70 ii / 07-

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  ŚREdNiCA wEw. wYSOKOŚć
 266 mm  170 mm  510 mm

ZAMiENNiKi:
 MANN  FiLTRON  HENGST
 C271250/1 AM446/3  E428L01 

ZASTOSOwANiE: 
ERF (E.R.F): CiEZAROwE: ECM-Serie, 
ECT-Serie, MAN CiEZAROwE: TGA-SERiE, 
TGS-SERiA, TGX-SERiA, STEYR (MAN-STEYR 
AG) CiEZAROwE: 18S-SERiA (TGA), 26S-SERiA
(TGA),28S-SERiA (TGA), 32S-SERiA (TGA), 
33S-SERiA (TGA), 41S-SERiA (TGA) 

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  ŚREdNiCA wEw. wYSOKOŚć
 254,5 mm  130 mm  458 mm

ZAMiENNiKi:
 MANN  FiLTRON  HENGST
 C261005 AM462/1 E811L

ZASTOSOwANiE:
MAN: CiEZAROwE: TGL-SERiA, TGM-SERiA  

wYMiARY:
 ŚREdNiCA  wYSOKOŚć
 97 mm  170 mm 
 GwiNTy
Gwint nr 1 -1" -14 UNS Gwint nr 2 -1 1/4" -10 UNF

ZAMiENNiKi:
 MANN  SF-FiLTER  FLEETGUARd
 wK940/36X SK3981/1 FS1242

ZASTOSOwANiE:
ERF (E.R.F): CiEZAROwE: E-Serie; iRiSBUS 
CiEZAROwE: AXER, B 950/951/952/961, 
CiTY BUS, LC, RECREO, iVECO BUS 
CiEZAROwE: B 950/951/952/961, LEYLANd 
CiEZAROwE: ROAdTRAiN 

NOWOŚCI W OFERCIE
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dział Konstrukcji PZL Sędziszów 
S.A. zaprojektował specjalny klucz 
do odkręcania filtrów puszkowych 

typu: PP20, PB20, Pd20, HP20, PP19, 
PP15, Pd15, HP20. Klucz, o sygnaturze 
NK15KT105, zostanie wdrożony do pro-
dukcji seryjnej w miesiącach wakacyjnych. 

Liczymy, że nowe rozwiązanie uła-
twi wymianę filtrów i przyspieszy pracę 
w warsztacie. Obok zamieszczamy rysun-
ki techniczne klucza. Fotografie i dokładny 
opis innowacyjnego rozwiązania opubliku-
jemy w kolejnym numerze Magazynu.

Klucz do filtrów puszkowych

Czerwone filtry z tarczą

INNOWACJE

Na liniach produkcyjnych PZL Sę-
dziszów królują filtry w nowej, 
czerwonej oprawie. Nasze wyro-

by są malowane na piękny, wyrazisty kolor. 
Filtry mają też nowe, funkcjonalne opako-
wania, które nie tylko wspaniale prezentują 
się na półkach, ale też doskonale sprawdza-
ją w transporcie i przechowywaniu. 
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EKSPORT

Nasze wyroby  
trafią do Afryki i na Bliski wschód

PZL Sędziszów S.A. podpisał umowę i nawiązał współpracę z jednym z większych  

dystrybutorów części motoryzacyjnych na rynkach afrykańskim i arabskim  

– firmą FBK Europe Sp. z o.o.

Firma FBK Europe, wchodząca w skład 
ALJ Group, została partnerem han-
dlowym PZL Sędziszów S.A. w ra-

mach podpisanej przez obie firmy umowy, 
filtry z Sędziszowa będą dystrybuowane na 
rynki Europy Zachodniej, Półwyspu Arab-
skiego i Afryki Północnej – zarówno 
pod własną marką, jak i FBK. 

- Podpisanie umowy z FBK Eu-
rope to część długoterminowej stra-
tegii budowania naszej obecności 
nie tylko na rynku euro-
pejskim, ale także na po-
zostałych kontynentach – 
twierdzi Adam Sikorski, 
Prezes PZL Sędziszów 
S.A. – Nasz za-
kład stale wdraża 
nowości, przygo-
towuje rozwiąza-
nia filtracyjne dla 
nowych modeli sa-
mochodów, stąd 
w orbicie na-
szych zaintereso-
wań znalazły się 
nowe rynki zbytu, 
właśnie w krajach 
arabskich i afry-
kańskich. Grupa 
ALJ, do której należy 
FBK Europe, posiada 
rozbudowane struktu-
ry sprzedażowe na całym 

cji, przez montaż po wyposażenie pojazdów. 
Współpraca z tak aktywnym i doświadczo-
nym partnerem zapewni nam zatem nie tyl-
ko nowe kanały dystrybucji, ale też cenne 
know-how.

Z uwagi na fakt wzrostu udziału ryn-
kowego samochodów produkowanych 
przez europejskie koncerny na ryn-
kach Bliskiego wschodu, oferta nowo 
wdrażanych filtrów Sędziszów znako-

micie uzupełni bazę FBK. w ciągu 
najbliższych miesięcy zostaną 
wdrożone filtry do samocho-
dów wprowadzonych na ry-
nek od 2014 r.

Obecnie filtry PZL 
Sędziszów S.A. są eks-
portowane przede 
wszystkim na ryn-
ki europejskie, m.in.: 
do Niemiec, Francji, 

włoch, Finlandii, na 
węgry, Słowa-
cję, Białoruś, Ro-

sję i Ukrainę. 
Spółka sta-
le pracuje nad 
poszerzaniem 
zasięgu dystry-

bucji produk-
tów o nowe kraje, 

m.in. uczestnicząc 
w międzynarodowych 

targach i konferencjach. 

świecie, uczestniczy też w pełnym łańcu-
chu działań motoryzacyjnych – od produk-



ROLNICTWO

wychowani na URSUSiE

Grzegorz Tomasik, 
Członek zarządu 

PzL Sędziszów S.A.

W 2014 r. w Polsce zarejestrowano ok. 14 tys. nowych ciągników. Wprawdzie to o 5 procent mniej w po-
równaniu z rokiem 2013, ale nadal stanowi bardzo wysoki wskaźnik. W głównej mierze jest to zasługa 
dotacji unijnych, które znacząco przyspieszyły modernizację gospodarstw rolnych, jak również coraz 

lepszej sytuacji finansowej tych gospodarstw. 
Polski rynek maszyn rolniczych nieustannie się zmienia. W 2013 r. Polska uplasowała się na 4. miejscu w Euro-

pie pod względem sprzedaży nowych ciągników. Są to przede wszystkim nowoczesne maszyny, o zaawansowanej 
konstrukcji i budowie. Ogromnie wzrosła też średnia moc nabywanego traktora.

PZL Sędziszów S.A. ma bardzo bogate doświadczenie w produkcji filtrów do maszyn rolniczych. Przede wszyst-
kim jesteśmy długoletnim, wiodącym producentem filtrów do ciągników typu URSUS. Posiadamy znaczny, bo ok. 
30-procentowy udział w rynku producentów filtrów dla tej marki, zwłaszcza w aplikacjach typu URSUS C330 
i C360. W 2014 r. dostarczyliśmy tam niespełna 520 tys. naszych wyrobów. Są to głównie filtry oleju, paliwa, po-
wietrza oraz hydrauliczne. 

Obecnie wiodącymi markami na rynku są New Holland, John Deere i Zetor. Do tych aplikacji również mamy 
szeroką ofertę, którą staramy się na bieżąco rozszerzać, w szczególności dla nowych modeli. 

PP49

WH20-22
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NASI PARTNERZY

AGRO-RAMi  
– partner w rolnictwie

SF: – Jakie jest Państwa doświadczenie 
na rynku części zamiennych do maszyn 
rolniczych?

Sławomir Olszyna, Kierownik 
Sprzedaży: – Początek działalności naszej 
firmy sięga roku 1991. w latach 90. byliśmy 
monopolistą w sprzedaży części zamiennych 
do ciągników i maszyn polskiej produkcji. Po-
mogło nam to w umocnieniu pozycji na pol-
skim rynku. w 2004 r., po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej, pojawiły się nowe moż-
liwości dla rolnictwa. Na rynku, oprócz no-
wych maszyn i ciągników, zaobserwowano 
napływ używanego sprzętu dla rolnictwa, 
a co za tym idzie – nowych dostawców czę-
ści do maszyn i ciągników zagranicznych. Bo-
gaci w doświadczenie, postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. 
Jesteśmy jedynym bezpośrednim dystrybuto-

rem opon marki BKT w Polsce oraz dealerem 
takich marek jak: Case, Kverneland, weide-
mann, CATERPiLLAR. Oprócz tego, w swo-
jej ofercie proponujemy klientom części do: 
Massey Ferguson, Class, New Holland, John 
deere, deutz, Lemken, Vogel&Nott, Ra-
bewerk, Krone, Overum, Kuhn, Amazone, 
Grimme i inne.
– Kto jest odbiorcą Państwa oferty?

– Odbiorcą naszych produktów są głów-
nie hurtownie oraz sklepy z częściami dla rol-
nictwa na ryku krajowym, jak i zagranicznym. 
Prowadzimy sprzedaż hurtową.
– Jak zmienił się rynek maszyn rolniczych 
na przestrzeni ostatnich 20 lat, na co 
obecnie klienci kładą największy nacisk? 

– Na rynku rolniczym widoczny jest cią-
gły wzrost sprzedaży nowych maszyn, pocho-
dzących od renomowanych producentów. 

w dużej mierze jest to spowodowane dofi-
nansowaniami, pochodzącymi ze środków 
unijnych, dzięki którym gospodarstwa rolne 
otrzymują fundusze na rozwój różnych pro-
jektów. Obecnie nasi klienci częściej zwraca-
ją uwagę na jakość obsługi, szybkość realizacji 
zamówień oraz obsługę posprzedażną. 
– Jak często uczestniczycie Państwo 
w branżowych targach? Czy warto się 
na nich wystawiać? 

– Uczestniczymy w targach regionalnych, 
również za pośrednictwem naszych partne-
rów, jak i ogólnopolskich, takich jak: AGRO 
SHOw Bednary, AGROTECH Kielce. Po-
przez uczestnictwo w targach jesteśmy co-
raz bardziej rozpoznawalni w branży rolniczej 
i umacniamy swoją pozycję na rynku. Naszym 
zdaniem najwięcej korzyści przynoszą targi 
AGRO SHOw Bednary.
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NASI PARTNERZY

– z jakich kanałów sprzedaży obecnie 
korzysta AGRO-RAMi?

– Nasza firma posiada trzy kanały sprzeda-
ży części. Klienci zaopatrują się w części oso-
biście, w siedzibie firmy. Mają również możli-
wość skorzystania z naszego transportu, a także 
z coraz bardziej rozwijającej się sprzedaży wy-
syłkowej – za pośrednictwem firm kurierskich.
– Od kiedy współpracujecie Państwo 
z PzL Sędziszów S.A.?

– współpraca z PZL Sędziszów rozpoczęła 
się z chwilą powstania Hurtowni AGRO-RAMi. 

Marka PZL wśród naszych klientów jest cenio-
na jest jako produkt o bardzo dobrej jakości, 
a także przystępnej cenie. Spowodowało to 
zwiększenie asortymentu, a także sprzedaży 
waszych produktów. współpraca z PZL Sędzi-
szów jest dla nas ważna ze względu na rozpo-
znawalność tej marki na rynku.
– Jakie działania moglibyśmy podjąć, 
aby współpraca między naszymi firma-
mi jeszcze bardziej się zacieśniała?

– Chcielibyśmy, aby z waszej strony było 
więcej propozycji zmian. Sądzę, że potrzeba 

istniejąca na polskim rynku od 1991 r. firma AGRO-RAMi znana jest głównie ze sprzeda-
ży maszyn rolniczych i części zamiennych, a także wysokiej klasy opon do przemysłu i rolnic-
twa. Firma prowadzi sprzedaż hurtową i jest bezpośrednim przedstawicielem na Polskę wielu 
światowych marek. Nieustający rozwój i cenne 20-letnie doświadczenie czyni z AGRO-RA-
Mi eksperta na rynku rolniczym. w stałej sprzedaży znajduje się 35 000 artykułów z ponad 
100 grup produktów, poszerzanych zgodnie z potrzebami rynku krajowego oraz zagranicz-
nego. Firma jest również dealerem ciągników rolniczych marki Case i Steyr na całą wielko-
polskę oraz wyłącznym przedstawicielem opon marki BKT.

też większej ilości szkoleń produktowych oraz 
wzmożonych działań marketingowych, pro-
mujących markę.
– Jakie plany rozwojowe macie Pań-
stwo na najbliższe 2 lata? 

– Ciężko powiedzieć, co będzie za  
2 lata… wciąż myślimy o dalszym rozwo-
ju, o poszerzaniu asortymentu i podnosze-
niu jakości obsługi. wszystko po to, aby do-
trzymać obietnicy płynącej z naszego hasła: 

AGRO-RAMi 
 – PARTNER w ROLNiCTwiE. 

AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c.
Kościelna Wieś 

ul. Poznańska 19 
63-322 Gołuchów
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TRANSPORT

Ciężarówki testują  
nasze filtry PREMiUM

Wiosną br. PZL Sędziszów S.A. uruchomił nowy program badawczy, skierowany do firm  

transportowych. W celu popularyzacji programu przedstawiciele Spółki wzięli udział w Spotkaniach 

Transportowych, organizowanych przez TSL w największych miastach Polski. O wynikach  

Spotkań i bieżącej realizacji programu opowiada Bogusław Satława, Menedżer ds. Projektu.

Spotkania Transportowe stworzyły moż-
liwość zaprezentowania oferty PZL Sę-
dziszów S.A. przed szerokim gronem 

odbiorców końcowych. Biorąc udział w naj-
większych zjazdach przewoźników, kolejno 
w: Lublinie, Krakowie, Białymstoku i Katowi-
cach, nawiązaliśmy relacje biznesowe z wie-
loma firmami transportowymi. 

Naszym głównym celem była prezentacja 
programu badawczego, polegającego na te-
stowaniu chłonności i skuteczności filtrów po-

wietrza do samochodów ciężarowych. Test 
polega na użytkowaniu naszego filtra w sa-
mochodach ciężarowych przez okres od 6 do 
9 miesięcy. Przedział ten wynika z zalecane-
go przez producentów samochodów okre-
su eksploatacji filtrów powietrza, czyli między 
90 a 120 tys. km. Po tym okresie filtry wró-
cą do naszego laboratorium, gdzie przepro-
wadzimy badania ilości wchłoniętych zanie-
czyszczeń. Ponadto zostaną zmierzone opory 
przepływu powietrza, czyli w jakim stopniu fil-

try zostały zapełnione. dzięki temu będziemy 
mogli stwierdzić, czy filtry zostały w 100% zu-
żyte, czy mogłyby być eksploatowane przez 
dodatkowy okres czasu – bez uszczerbku na 
swojej skuteczności. 

Program spotkał się z dużym zaintereso-
waniem firm transportowych, co bardzo nas 
cieszy. Obecnie nasze filtry są testowane min. 
w takich firmach transportowych, jak: Ome-
ga Pilzno, EpoTrans Tychy, Marlibo Olkusz, 
Kalmet Gliwice, Minkus Rybnik, Sachs Trans 
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TRANSPORT
wodzisław Śląski, w samochodach marki Volvo, Scania, Man, 
Mercedes czy Renault.

Przy tej okazji warto podkreślić, że testowane filtry nale-
żą do kategorii PREMiUM, która charakteryzuje się najwyższą 
jakością. Oznacza to, iż jakościowe parametry naszych filtrów 
są porównywalne z wyrobami zagranicznych producentów. 
Bazujemy na certyfikowanych materiałach filtracyjnych, po-
chodzących od europejskich dostawców, dlatego skutecz-
ność naszych wyrobów jest najwyższa. w przypadku filtra 
typu wA201740S zastosowaliśmy też innowacyjne rozwią-
zanie w zakresie pakowania, dzięki czemu jest on bardziej 
odporny na działanie wilgoci od momentu wyprodukowa-
nia do czasu montażu. w najbliższym czasie opakowania te 
będą wprowadzane również dla pozostałych filtrów powie-
trza przeznaczonych do samochodów ciężarowych. 

ROZdALIŚMY PALIWO

do końca maja klienci PZL Sędziszów S.A. mieli możli-
wość zdobycia darmowych litrów paliwa. Za każdą zamó-
wioną referencję kupujący otrzymywali od nas litr paliwa 
gratis. w paliwowej akcji promocyjnej, trwającej od marca, 
łącznie rozdaliśmy 5 000 litrów paliwa.

SPOTKANIE PRZEWOźNIKóW 

Pod koniec maja br. przedstawiciele PZL Sędziszów uczestniczyli  
IV Spotkaniu Przewoźników w Krzyżowej/k. Świdnicy. Konferencja odby-
ła się pod hasłem: „Konsolidacja i porozumienie przewoźników z operato-
rami logistycznymi szansą na utrzymanie i rozwój polskiego transportu”.

w spotkaniu uczestniczyło 
blisko 400 właścicieli firm prze-
wozowych z całej Polski. do-
pisali również przedstawiciele 
firm z branży pojazdów użyt-
kowych, jak i działających wo-
kół transportu. 

Podczas konferencji wystąpi-
ło ponad 30 prelegentów, wśród 
nich również przedstawiciele 
PZL Sędziszów S.A. Nasi spe-
cjaliści przybliżyli historię firmy 
i ofertę filtrów do samochodów 
ciężarowych oraz autobusów. 
Zaprezentowali też innowacyj-
ny sposób pakowania filtrów 
powietrza do ciężarówek, któ-
ry już wkrótce będzie dostępny 
w ofercie na terenie całego kraju.

Organizatorami wydarze-
nia byli: Polska Unia Transportu, 
Fundacja Truckers Life, Między-
narodowa wyższa Szkoła Logi-
styki i Transportu we wrocławiu 
oraz Centrum Zdrowia Męż-
czyzny we wrocławiu.

dokończenie ze str. 7
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Scena dla MALUCHA
Stowarzyszenie dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji wspiera nie tylko talenty sportowe, ale również artystyczne. 

W dniach 20-21 maja br., wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sędziszowie Młp., Stowarzyszenie 

przeprowadziło I Gminny Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli „Scena dla Malucha”.

– Celem Przeglądu było zaprezentowanie dorobku artystycznego przedszkoli z terenu Sę-
dziszowa Młp. i okolic – stwierdził waldemar Lenius, Prezes Stowarzyszenia. – To wspaniała 
inicjatywa, która pomaga rozwinąć talenty najmłodszych dzieci, dlatego z wielką przyjemno-
ścią podjęliśmy się współorganizacji Przeglądu.

wydarzenie spotkało się dużym zainteresowaniem przedszkoli. wzięło w nim udział 
ponad 300 dzieci z 22 grup przedszkolnych i oddziałów zerówkowych. Mali artyści wy-
konywali piosenki, prezentowali małe inscenizacje i układy taneczne. 

Prezes SdFiM przyznał, że poziom artystyczny prezentacji był bardzo wysoki. - Dzię-
kowaliśmy wszystkim dzieciom za piękne uśmiechy, które towarzyszyły im podczas wystą-
pień, oraz za to, że swoimi zdolnościami artystycznymi dostarczyli nam bezcennej radości 
– skomentował waldemar Lenius. 

wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze oraz nagrody rzeczowe, ufundowane 
przez Stowarzyszenie. Maluchom wręczono także okolicznościowe dyplomy. 



Zostań naszym Agentem!
Jeśli cenisz sobie niezależność, sprawdzasz się w aktywnej sprzedaży  

i jesteś nastawiony na rozwój – ta oferta jest idealna dla Ciebie! 

Główny TRAdER w dziALE EKSPORTU

zAdAniA:
• aktywna sprzedaż 
• realizacja planów i polityki sprzedażowej w dziale
• negocjacje handlowe, dbałość o poprawność umów pod względem  

merytorycznym i prawnym 
• monitoring działań rynku i konkurencji
• pozyskiwanie nowych klientów i rozszerzanie gamy produktowej u ist-

niejących klientów 
• wdrażanie nowych wyrobów na rynki eksportowe
• udział w targach branżowych 

wyMAGAniA:
• minimum 3-letnie doświadczenie w handlu międzynarodowym (prefero-

wane w branży motoryzacyjnej)
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia lub 

stosunki międzynarodowe 
• biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (warunek konieczny)
• mile widziana znajomość dodatkowego języka 
• wysoka samodzielność w działaniu oraz nastawienie na realizację celów 
• umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia 
• umiejętność budowania relacji biznesowych
• dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych 
• prawo jazdy 

OFERUJEMy:
• atrakcyjne warunki zatrudnienia 
• wsparcie w procesie adaptacji zawodowej poprzez program PZL Basic 
• możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
• możliwość awansu w strukturach firmy produkcyjnej
• współpracę ze specjalistami w branży
• zatrudnienie na umowę o pracę 

SPECJALiSTA dS. TELESPRzEdAży 

zAdAniA: 
• zarządzanie zespołem Biura Obsługi Klienta (m.in. coaching, dbanie  

o wysoką jakość sprzedaży)
• realizacjach celów sprzedażowych zespołu
• czynny udział we wdrażaniu nowych projektów
• rozwój kompetencji pracowników BOK głównie w zakresie obsługi tele-

fonicznej oraz telesprzedaży 

wyMAGAniA:
• doświadczenie w branży Call Center (mile widziane na infolinii  

sprzedażowej)
• doświadczenie w koordynowaniu bądź zarządzaniu  

pracą konsultantów telefonicznych 
• doświadczenie w tworzeniu nowych  

zespołów
• nastawienie na realizację  

wyznaczonych celów biznesowych
• znajomość języka angielskiego

OFERUJEMy:
• pracę w firmie z najdłuższą  

tradycją w polskiej branży filtracyjnej 
• zatrudnienie na umowę o pracę 
• rozpoznawalną i cenioną markę 
• atrakcyjne wynagrodzenie – w części  

uzależnione od wyników pracy
• otwartość na inwencję i pomysły  

wspierające dalszy rozwój działu 
• możliwość rozwoju i awansu  

w strukturach firmy

Poszukujemy przedsiębiorczych, ambitnych i pełnych energii osób, które nie boją się nowych wyzwań. dołącz do naszego teamu i spełniaj 
swoje zawodowe marzenia w firmie z wieloletnim doświadczeniem na rynku filtracyjnym. Otrzymasz możliwość sprzedaży oferty filtra-
cyjnej, dedykowanej do samochodów ciężarowych. 

Oczekujemy jedynie chęci, wysokiej skuteczności oraz motywacji do zarabiania dużych pieniędzy. Oferujemy wysokie prowizje.
O szczegóły zapytaj pod nr tel. 502 500 416 lub mailowo: agnieszka.calko@onet.eu 

PROPOZYCJE

Poszukujemy też osób na stanowiska:



Z WIZYTĄ U KLIENTA

Zdrapali sobie nagrody
Loteria e-zdrapka, będąca częścią programu lojalnościowego inFILTRacja, cieszy się dużą popularnością wśród 

naszych Klientów. Już w pierwszym miesiącu jej trwania dwóch szczęśliwców wylosowało nagrody o wartosci 

1 000 zł. Zwycięzcami zostali: dominik Jankowski – współwłaściciel sklepu motoryzacyjnego WBM w Płońsku,  

oraz Ryszard Miś – właściciel sklepu MIX w dąbrowie Tarnowskiej. 

dominik Jankowski, Firma  
Handlowa wBM w Płońsku

O programie lojalnościowym dowie-
działem się od dystrybutora filtrów PZL 
Sędziszów – firmy MOTPOL. Dystrybutor 
zachęcił mnie do wzięcia udziału. Zareje-
strowałem się na stronie i zacząłem wpro-
wadzać faktury do systemu. Teraz robię to 
intuicyjnie – przyzwyczaiłem się do narzę-
dzia. Nawigacja jest łatwa, a układ zdra-
pek bardzo przejrzysty. Wygrana padła po 
wprowadzeniu 34. faktury. 

Dobrze, że można wprowadzać więk-
szą ilość faktur, bez ograniczeń. To daje 

dodatkowe szanse na wygraną. Po wygranej 1 000 zł, zdrapałem jeszcze 
jedną nagrodę, o niższej wartości pieniężnej. 

Chętnie biorę udział w takich programach lojalnościowych, gdzie do-
staje się bonus za sprzedane produkty i nie wiąże się to z żadnymi, do-
datkowymi działaniami. Jeśli warunkiem udziału byłoby zakupienie do-
datkowych produktów, to pewnie wahałbym się czy przystąpić. W tym 
przypadku od razu się zdecydowałem.

Moim zdaniem, przewagą inFILTRacji wśród innych programów jest 
to, że można wygrać gotówkę, a nie gadżety, sprzęt lub narzędzia. Go-
tówkę mogę przeznaczyć na co chcę, a w przypadku innych nagród nie 
mam możliwości wyboru. 

Nadal biorę udział w inFILTRacji, zbieram punkty na darmowe ilości 
paliwa i, oczywiście, czekam na losowanie nagrody głównej – 100 000 zł. 
Gdyby aż tak mi się poszczęściło, z pewnością część wygranej zainwestuję 
w rozwój firmy, a pozostałą kwotę przeznaczę na wycieczkę dla mojej rodziny.

łukasz Miś – syn p. Ryszarda, 
Auto Serwis MiX w dąbrowie 
Tarnowskiej

Do udziału w loterii zachęcił mnie dys-
trybutor – firma MOTOROL, oraz przedsta-
wiciel handlowy PZL Sędziszów S.A. Osobi-
ście nie bardzo się orientuję w programach 
komputerowych, ale pomógł mi syn Kamil. 
To on zarejestrował się na stronie i wprowa-
dzał kolejne faktury zakupowe. Więc teraz 
muszę się z nim podzielić nagrodą.

Myślę, że e-zdrapka to bardzo przy-
jemna zabawa. Na pewno będziemy w niej 
dalej uczestniczyć. Mam nadzieję, że do-
pisze nam szczęście i wygramy nagrodę 
główną!
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inFiLTRacja nagród
Od marca br. PZL Sędziszów S.A. zachęca do udziału w atrakcyjnym programie lojalnościowym – inFILTRacja 

nagród! Każdy jego uczestnik ma szansę wygrać 100 000 zł i ponad tysiąc nagród pieniężnych o łącznej  

wartości 85 000 zł. Można też zdobyć aż 16 000 litrów paliwa. 

INFILTRACJA
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Jeśli kupujesz filtry PZL Sędziszów, już 
dziś załóż konto na www.infiltracja.pzl-
sedziszow.pl, zarejestruj fakturę zaku-

pową i uruchom przycisk GRAM. wy-
bierając jedną z elektronicznych zdrapek, 
masz szansę zdobyć nagrody pienięż-
ne o wartościach: 20, 100, 1 000, 5 000 
oraz 10 000 zł. Każda faktura upoważnia 

do jednej szansy, tj. jednorazowej zdrap-
ki. dodatkowo, otrzymujesz szansę w lo-
sowaniu o główną nagrodę – 100 000 zł!

Co ważne, uczestnicy programu in-
FiLTRacja mają wyrównane szanse. Nie 
stosujemy żadnych rankingów – każdy 
otrzymuje szansę na wygraną, bez wzglę-
du na wartość złożonego zamówienia.

dotychczas w programie wzięło 
udział ponad 700 uczestników z całej Pol-
ski. wylosowano aż 60 nagród o różnej 
wartości pieniężnej, w tym 2 po 1 000 zł. 
Rozdaliśmy też 5 000 litrów paliwa.

Już dziś zarejestruj się w naszym sys-
temie i dołącz do szczęśliwej grupy zwy-
cięzców!
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AGROMA POznAń
POznAń

61 877 38 21

AGRO-RAMI
GOŁUCHÓW
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62 762 90 92

HURTECH
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COnTAR TARASKA
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61 848 33 59

UnIGUM
TORUń

56 657 40 40 

AUTO MOTO BRzOzÓW
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17 221 86 23

TARAPATA
TUSzÓW

 nARODOW
Y

17 774 36 40

AGRO-BIS
MŁODOCHÓW

17 581 90 36

AUTOCEnTRUM MIELEC
W

OLA MIELECKA
17 583 05 35

MOTORES
RzESzÓW

17 864 22 77

zBI-MAR
nISKO

15 841 25 45

GOSK
zAMBRÓW

86 271 15 40

MOTO – AGRO
BIAŁYSTOK

85 651 85 12

DIVERSA
BIAŁYSTOK

85 664 31 71

HYDROTRADE
PSzCzYnA

32 431 01 42

UnIMOT EXPRESS
CzęSTOCHOWA

34 361 83 97

EURPOL
MYSŁOW

ICE
32 292 00 83

PROMOTOR BIS
BIELSKO BIAŁA

33 829 53 67

ARIS CHORzÓW
CHORzÓW

32 346 18 36

RUDFIL
RUDA ŚLĄSKA

32 240 70 62

STADMAR
KATOW

ICE
32 352 06 32

AMT KRzEPICE
KRzEPICE

34 317 61 08

ABC KATOW
ICE

KATOW
ICE

32 255 57 11

ARAD CzęSTOCHOWA
CzęSTOCHOWA

509 409 144

ELISTAR
zABRzE

32 272 15 93

TUTKA
DĄBROWA GÓR.

691 746 388

KIELPOL
KIELCE

41 345 38 74

AGROMA
OLSzTYn

89 537 53 00

FILTRO MAK
EŁK

87 621 69 25

STOMIL SAnOK DYSTRYBUCJA
W

ROCŁAW
61 875 97 94

BUWAR
LEGnICA

76 850 63 11
SF-FILTER

LUBIn
76 746 73 32

POSICz POLMOzBYT JELCz
JELCz-LASKOW

ICE
71 381 94 42

BOLBAR
BOLESŁAW

IEC
75 732 26 87

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

AGROMARKET
JARYSzKI

606 523 921

SKLEP PATROnACKI 
SzCzECIn

91 460 07 62

AUTO MOTO BRzOzÓW
KA

KOŁOBRzEG
505 156 566

partnerzy handlow
i


