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Szanowni Państwo,

Bieżący numer ŚWIA-
TA FILTRÓW jest pod-
sumowaniem działalności 
PZL Sędziszów S.A. w se-
zonie letnim, który dla nas 
z pewnością nie był tzw. se-
zonem ogórkowym. Na-
sza aktywność była widocz-
na na wielu płaszczyznach, 
szczególnie w sektorze rol-
niczym. W miesiącach wa-
kacyjnych uczestniczyliśmy 
w licznych imprezach wy-
stawienniczych organizowa-
nych przez tę branżę m.in. 
w Piotrkowie Tryb. i Kutnie. 
Swoją obecność zaakcento-
waliśmy też na największych 
targach rolniczych w Euro-
pie – AGRO SHOW, w formie konferencji prasowej oraz stoiska fi rmo-
wego. O szczegółach tej imprezy przeczytacie Państwo na stronach 7-9.

Niezwykle istotne działania odbywały się równolegle wewnątrz za-
kładu. W miesiącach wakacyjnych przygotowywaliśmy się do urucho-
mienia specjalnej produkcji dla światowego koncernu BorgWarner, co 
wymagało dodatkowego nakładu pracy wielu działów. Szczegóły przy-
bliżamy na str. 15.

Ciekawe inicjatywy rozpoczęliśmy też na rynkach zagranicznych. 
Podjęliśmy współpracę z pierwszym, ofi cjalnym dystrybutorem naszych 
fi ltrów w Czechach i na Słowacji oraz przystąpiliśmy do Klastra Przemy-
słowego w Kazachstanie. Dzięki porozumieniu z władzami Kazachstanu, 
zamierzamy wykorzystać szanse, jakie stwarza tamtejszy rynek branży 
automotive.

Przygotowując się do sezonu jesienno-zimowego, stworzyliśmy dla 
Państwa nowe promocje w ramach programu inFILTRacja. Serdecznie 
zachęcam do udziału w tym Programie. Przypomnę też, że już w grudniu, 
dla wszystkich uczestników inFILTRacji, odbędzie się losowanie nagrody 
głównej – 100 000 zł (szczegóły na str. 19).

Z życzeniami ciekawej lektury
 Adam Sikorski

Prezes PZL Sędziszów S.A.
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Promocja „Lipcowa Fala Nagród” trwała w okresie od 1–31 lipca 2015 r. W każ-
dym tygodniu promocji zostały zarejestrowane sumaryczne wartości faktur, zarówno 
dla grupy DETAL, jak i dla grupy HURT. Nagrodami były m.in. odtwarzacz MP4, kame-
ra samochodowa i radiobudzik. W sumie przyznaliśmy 10 nagród.

W lipcu br. odbyło się spotkanie władz Sędzi-
szowa Młp. i przedstawicieli PZL Sędziszów S.A. 
z Ambasadorem Kazachstanu – Yerikiem Utem-
bayevem. Celem spotkania było omówienie stwo-
rzenia Klastra Motoryzacyjnego na terenie Kazach-
stanu z udziałem polskich fi rm z branży automotive.

W pierwszym okresie PZL Sędziszów S.A. uruchomi na 
terenie Kazachstanu montownię fi ltrów, gdzie będzie dostar-
czać komponenty produkowane w fabryce w Sędziszowie 
Młp. Docelowo Spółka planuje uruchomić na miejscu pełną 
produkcję. – Zmiany nie odbędą się kosztem pracowników fa-
bryki w PZL Sędziszów, wręcz przeciwnie – zakład w przyszłości 
planuje zatrudnianie inżynierów i pracowników produkcyjnych 
– mówi Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów i Członek 
Zarządu Izby Euroazjatyckiej KZ-EURO-PL. – Dzięki temu 

będziemy mogli rozwinąć technologie 
i sprzedawać je zagranicznym 

przedsiębiorstwom, tak jak od 
wielu lat robią to koncer-

ny na Zachodzie. Pra-
cujemy również nad 
utworzeniem Klastra 
Motoryzacyjnego, 
któremu mam przy-

jemność przewodni-
czyć. Moim priorytetem 

jest zachęcić do współpracy 
innych przedsiębiorców z Polski, 

aby wykorzystali tę szansę. Rynki za-
graniczne są trudne i wymagające, jeżeli nas będzie więcej, to 
będzie nam łatwiej – dodaje Adam Sikorski. 

Kazachstan został wybrany na miejsce inwestycji nie bez 
powodu. Ten kraj intensywnie się rozwija, a ponieważ Polska 
przeszła podobną drogę na rynku motoryzacyjnym, pojawi-
ła się koncepcja, żeby wykorzystać te doświadczenia na te-
renie Kazachstanu. – Firmy, które zdecydują się zainwestować 
20 mln dolarów na terenie Kazachstanu, mogą liczyć na 30% 
zwrotu inwestycji od państwa i 10-letnie zwolnienie z podatku 
– mówi Ambasador Kazachstanu Yerik Utembayev.

W spotkaniu uczestniczyli: Bogusław Kmieć – Burmistrz 
Sędziszowa Młp., Yerik Utembayev – Ambasador Kazach-
stanu w Polsce, Wiesław Wojdon – Zastępca Burmistrza, 
Adam Sikorski – Prezes PZL Sędziszów S.A. i Członek Za-
rządu Izby Euroazjatyckiej, Waldemar Lenius – Prezes Sto-
warzyszenia Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji oraz Bogu-
sław Satława – Manager ds. Projektu.
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KLASTER PRZEMYSŁOWY W KAZACHSTANIE
Przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych – w tym 

PZL Sędziszów S.A. – spotkali się w lipcu z Ambasadorem Republiki Kazachstanu 
w siedzibie KGHM Zanam w Polkowicach. Celem spotkania było podpisanie poro-
zumienia o utworzeniu Klastra Przemysłowego w Kazachstanie.

Ze strony polskiej dokument podpisali przedstawiciele spółek: PZL Sędziszów, PeBeKa, KGHM 
Cuprum, Bipromet, Nitroerg, Innovator, Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Ponar Wadowice, 
Stomil-Poznań oraz lider projektu – KGHM Zanam. W ramach powstałego Klastra Przemysłowego 
spółki wyraziły wolę wymiany wiedzy i doświadczeń oraz gotowość do realizacji wspólnych projek-
tów. Zadeklarowały też gotowość do wspólnego pozyskiwania nowych rynków zbytu, chęć two-
rzenia i rozwijania Klastra Przemysłowego oraz wzmocnienie partnerstwa polsko-kazachskiego.

Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce stwierdził, że polskie fi rmy, które wyraziły chęć 
współpracy, mają wielkie możliwości rozwoju w tym kraju. Ulgi, jakie rząd kazachski przygotował 
dla inwestycji sięgających powyżej 20 mln dolarów, to zwolnienie z podatku przez 10 lat, zwrot 
30% wartości inwestycji i zniesienie cła.

PZL Sędziszów S.A. zdecydował się przystąpić do Klastra Przemysłowego ze względu na wie-
loletnią współpracę z KGHM Zanam. Ważne były też zmiany w samym Kazachstanie. Utworzenie 
Klastra Przemysłowego jest możliwe ze względu na program rozwoju przemysłu na lata 2015–19, 
który otwiera nowe możliwości dla polskich i europejskich fi rm w Astanie i Obwodzie Akmolińskim 
jest pilotażowy projekt KZ-EURO-PL. 



NA BIEŻĄCO

5Świat Filtrów

Wyścig starych samochodówWyścig starych samochodów PZL Sędziszów był jednym ze spon-
sorów wyścigów Wrak Race Kielce. Im-
preza odbyła się w czerwcu, na kielec-
kim Pakoszu.

W wyścigu wzięło udział ponad 20 moc-
no wysłużonych pojazdów. Można je było po-
dziwiać na ekstremalnym torze, ulokowanym 
na terenie dawnej zajezdni Miejskiego Zakła-
du Komunikacji. Imprezie towarzyszył także 
spektakularny pokaz ratownictwa w wykona-
niu OSP Zagnańsk-Chrusty.

Przy współpracy z fi rmą Moto-Art, PZL 
Sędziszów przygotował dla publiczności na-
grody. Szczęśliwcy mogli wygrać zestawy 
KIT do najpopularniejszych modeli samo-
chodów osobowych, a na fi rmowym sto-
isku można było się zapoznać z ofertą sędzi-
szowskich fi ltrów.

WYŚCIGI GÓRSKIE NA PODKARPACIU
Jako miłośnicy rajdów samochodo-

wych, nie mogliśmy przegapić ostatniej run-
dy wyścigów górskich, która miała miejsce 
na Podkarpaciu. Zmagania zawodników ry-
walizujących w cyklu Górskich Samochodo-
wych Mistrzostw Polski obserwowaliśmy 
w dniach 11-13 września, podczas 12. Wy-
ścigu Górskiego Prządki 2015 w Korczynie. 

Trasa, prowadząca z korczyńskiego rynku do 
Rezerwatu "Prządki", uznawana jest przez specja-
listów od górskiego ścigania jako jedna z najcie-
kawszych w kalendarzu GSMP. Nie dziwi więc, 
że stawiła się tu cała polska czołówka rajdowców 
samochodowych, łącznie 49 kierowców.

Rywalizacja rozpoczęła się w mocnych 
opadach deszczu i bardzo trudnych warun-

kach. Z upływem czasu pogoda i osiągane 
wyniki zaczęły się poprawiać. Triumfatorem 
pierwszego dnia był Marcin Słobodzian – II 
V-ce Mistrz Polski GSMP 2014, który wystar-
tował Mitsubishi Lancerem VS. Krakowski 
kierowca osiągnął najlepszy czas na wszyst-
kich trzech treningach. Niestety, w drugim 
dniu rywalizacji rozbił samochód o barierę. 
Zaciętą walkę, przy wsparciu tłumów kibi-
ców, zakończyło 40 kierowców. 
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JESTEŚMY W NOWEJ 
AKTUALIZACJI TECDOC

Oferta PZL Sędziszów S.A. jest już do-
stępna w nowej wersji najpopularniejszej 
bazy danych katalogowych – TecDoc. Inter-
netowy katalog, zawierający ponad 5 mln czę-
ści zamiennych, umożliwia szybką identyfi ka-
cję części. Oferuje też wiele nowych funkcji 
związanych z doborem i wyszukiwaniem, co 
znacznie usprawnia obsługę klienta.

Gorąco zachęcamy do wyszukiwania fi ltrów PZL Sędziszów za po-
średnictwem katalogu TecDoc. 

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE

11 września na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Młp. 
odbył się Piknik Rodzinny Pracowników PZL Sędziszów 
S.A.

Piknik rozpoczął się meczem piłki nożnej. Na murawie rywalizo-
wali z sobą pracownicy działu produkcji i przedstawiciele kadry mene-
dżerskiej. Zawodnikom gorąco kibicowali współpracownicy i rodziny. 
Mecz zakończył się zwycięstwem kadry 3:2.

Na najmłodszych uczestników Pikniku 
czekało m.in. malowanie twarzy, bań-
ki mydlane, „dmuchańce”, kon-
kurencje sportowe z nagroda-
mi oraz wiele innych atrakcji. 
Dla dorosłych przygotowa-
no Specjalności Szefa Kuchni. 
Dobra zabawa, śpiew i muzy-
ka towarzyszyły przybyłym do 
późnych godzin wieczornych.

ników Pikniku 
rzy, bań-
kon-

da-
.

o
.

SPONSORUJEMY SIATKARZY 
We wrześniu władze PZL Sędziszów S.A. podpisały mowę spon-

sorską z przedstawicielami UKS „Tęcza” Sędziszów na sezon 2015/16. 
Młodzi siatkarze, którzy w lipcu br. awansowali do II ligi, będą w tego-
rocznych rozgrywkach reprezentowali „PZL Sędziszów” jako ofi cjalne-
go sponsora drużyny.

Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” Sędziszów istnieje od 2004 r., 
początkowo jako sekcja mężczyzn w III lidze. Obecnie Klub ambit-
nie pnie się w górę. Trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwa siatkarzy 
w nowym sezonie, który rozpoczął się 26 września.

6
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Filtracja w maszynach rolniczych ma 
często szersze znaczenie niż przewi-
duje ich producent. Zbyt niskie pa-

rametry fi ltracji mogą się przyczynić do 
większego zużycia paliwa, uszkodzeń tur-
bosprężarek czy skrócenia żywotności sil-
nika. Dlatego jednym z głównych zadań 
fi ltrów produkowanych przez PZL Sędzi-
szów S.A. jest skuteczna ochrona silnika. 

Znajdujące się na terenie zakładu pro-
dukcyjnego w Sędziszowie centrum ba-
dawczo-rozwojowe pozwala kontrolować 
zarówno jakość fi ltrów na poszczególnych 
etapach wytwarzania, jak też gotowe wy-
roby. Dzięki temu producent precyzyjnie 
określa ich skuteczność i chłonność. Wyni-
ki badań potwierdzają, że fi ltry PZL Sędzi-
szów osiągają najwyższe parametry w za-
kresie skuteczności i chłonności, co z kolei 
przekłada się na dłuższą żywotność silnika 
i lepszą ochronę układu zasilania paliwem.

- Dynamiczny rozwój maszyn rolniczych 
jest spiralą, która nakręca nasz dział pro-
dukcyjny – twierdzi Adam Sikorski, Prezes 
PZL Sędziszów S.A. – Nowoczesne maszy-
ny, o zaawansowanej konstrukcji i budowie, 
wymagają bowiem innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w zakresie fi ltracji. Aby za-
pewnić sprawną pracę silników w ciągnikach 
o znacznie wyższej mocy, obecne fi ltry mu-
szą spełniać dodatkowe wymogi, m.in. odpor-
ność na działanie wysokich temperatur czy 
zwiększone natężenie przepływu paliwa, któ-
re występuje w silnikach z systemem Com-
mon Rail. W tym zakresie korzystamy z na-
szego 75-letniego doświadczenia w produkcji 

Ochrona silnika 
w maszynach rolniczych

PZL Sędziszów S.A. wychodzi naprzeciw problemom rolników, oferując wyroby 
o dodatkowych właściwościach. Nasze fi ltry nie tylko spełniają najwyższe parametry 

jakościowe, ale przede wszystkim skutecznie chronią silniki maszyn. 

fi ltrów, jak też z umiejętności młodych tech-
nologów, którzy stale zasilają nasze kadry.

Segment rolniczy jest strategicznym kie-
runkiem rozwoju PZL Sędziszów S.A. – dodaje 
Prezes Sikorski. – Bacznie obserwujemy zmia-
ny na tym rynku, który w ostatnich latach zna-
cząco przyspieszył modernizację gospodarstw 
rolnych. Podążając za tymi zmianami, wzbo-
gaciliśmy ofertę o ok. 250 referencji przezna-
czonych do najpopularniejszych marek cią-
gników, m.in.: JOHN DEERE, NEW 
HOLLAND, CASE czy ZETOR. 

PZL Sędziszów S.A. 
posiada wieloletnie do-
świadczenie w produkcji fi l-
trów do maszyn rolniczych, 
m.in. jako pierwszy w Polsce 
rozpoczął produkcję 
komp le t -

nego wyposażenia fi ltracyjnego do ciągników 
typu URSUS.  Obecnie Spółka koncentruje się 
na poszerzeniu oferty produktowej o refe-
rencje do nowoczesnych ciągników, kombaj-
nów, maszyn siewnych i pługów oraz na dy-
namicznym zwiększaniu punktów sprzedaży. 

Nasze fi ltry są oferowane przez 54 au-
toryzowanych dystrybutorów na terenie ca-
łej Polski, w tym przez największe hurtownie 
rolnicze, m.in. Agro-Rami, Farmer, Agromar-

ket Jaryszki, Agroma Polsad, 
Agro-Bis.
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PZL Sędziszów 
na AGRO SHOW

W dniach 18–21 września uczestniczyliśmy w Międzynarodowej 
Wystawie Rolniczej AGRO SHOW, organizowanej przez Polską 

Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wystawa miała miejsce na lotnisku 
Bednary, na powierzchni 120 ha, 
co daje niemal nieograniczone 

możliwości prezentacji maszyn. Na targach 
przedstawiono najnowsze maszyny i urzą-
dzenia rolnicze, aktualną ofertę producen-
tów nawozów, nasion, części zamiennych 
oraz propozycje fi rm z sektora fi nansowe-
go i innych branż związanych 
z rolnictwem. Podsumo-
wano też konkursy 
„Bezpieczne 

gospodarstwo rolne”, „Młody mechanik na 
medal” i „Mechanik na medal”. 

Bardzo cieszymy się z dużej frekwencji na 
stoisku PZL Sędziszów S.A. Ogromne zaintere-
sowanie naszą ofertą oraz ciepłe przyjęcie, z ja-
kim się spotkaliśmy, jest dla nas miłym wyróżnie-
niem. W tym roku na stoisku zaprezentowaliśmy 
nową ofertę fi ltrów do ciągników i maszyn rol-

niczych oraz ekspozycje naszych produktów 
i ich przekroje. Odwiedzającym służyli pomocą 
nasi eksperci w dziedzinie fi ltracji oraz opieku-
nowie rynku, którzy odpowiadali na wszelkie 
pytania związane z ofertą. Niezwykle pomoc-
ne były przekroje, dzięki którym sprawdza-
no, z jakich materiałów składają się nasze fi ltry. 
Opiekunowie rynku odbyli też wiele rozmów 

biznesowych z potencjal-
nymi partnerami. Od 

zwiedzających 
u s ły-
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W okresie letnim PZL Sędziszów uczestniczył w wielu imprezach wystawienniczych, organizowanych przez branżę rolniczą. Wspól-
nie z naszymi dystrybutorami: Agroma Kutno, Korwex i Panas prezentowaliśmy swoją ofertę dla rolnictwa podczas specjalnych targów 
i dni otwartych w różnych miejscach w Polsce, m.in. Kutno, Sitno i Piotrków Trybunalski.  Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z imprez.

Przed dożynkami

9Świat Filtrów

szeliśmy szereg pozytywnych opinii na temat wyso-
kiej jakości naszych wyrobów; podkreślano też wie-
loletnie zaufanie do naszej marki. 

W sobotę 19 września o godz. 11.00, w Cen-
trum Prasowym AGRO SHOW, odbyła się konferen-
cja prasowa PZL Sędziszów S.A. Prezes Adam Sikor-
ski przybliżył uczestnikom 75-letnią historię Zakładu 
produkcyjnego oraz zmiany, które pomogły odbu-
dować pozycję PZL Sędziszów na rynku fi ltracyjnym, 
m.in. proces rebrandingu marki. Podkreślił, że jest to 
fi rma z polskim kapitałem i omówił bogaty asortyment 
wyrobów, produkowanych dla sektorów: rolnictwo, 
motoryzacja, wojsko i lotnictwo. Prezes przybliżył też 
działalność laboratorium badawczego, znajdującego 
się na terenie Zakładu. Na koniec nawiązał do wielo-
letniej współpracy z marką Ursus i przedstawił plany 
rozwoju oferty przeznaczonej dla rolnictwa.

Podczas konferencji na pytania dziennikarzy 
odpowiadali: Prezes Adam Sikorski oraz Członek 
Zarządu i Dyrektor Produkcji – Grzegorz Tomasik. 
Najczęściej pytano o akredytację naszego labora-
torium oraz o szczegóły produkcji fi ltrów. Prezes 
zaprosił uczestników do odwiedzenia zakładu pro-
dukcyjnego i bliższego poznania procesów wytwa-
rzania fi ltrów. 

Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO 
SHOW jest największą plenerową wystawą rolni-
czą w Europie. Dzięki tak dużej liczbie wystawców 
mogliśmy zdobyć nowe doświadczenia, wysłuchać 
uwag i sugestii naszych klientów, a także pozyskać 
nowe kontakty biznesowe.
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Filtracja paliwa lotniczego
WARTO WIEDZIEĆ

Bezpieczeństwo transportu lotniczego zależy w sposób bezpośredni 
od stosowanego paliwa. Wysoka jakość paliwa ogranicza bowiem 

do niezbędnego minimum ryzyko związane z awarią układu paliwowego. 

C zyste paliwo to takie, które zostało po-
zbawione wszelkich zanieczyszczeń, jak: 
woda, cząstki stałe (np. rdza), mikroor-

ganizmy, substancje powierzchniowo czynne itp. 
Proces fi ltracji paliwa lotniczego powinien zatem 
wystąpić na każdym etapie łańcucha dostaw – od 
rafi nerii po zatankowanie samolotu (terminal ra-
fi nerii, cysterna drogowa lub kolejowa, zbiornik 
lotniskowy, cysterna lotniskowa).

Prace projektowe i badawcze nad uru-
chomieniem produkcji fi ltrów paliw lotniczych 

rozpoczęły się w PZL Sędziszów S.A. (wów-
czas Wytwórni Filtrów Sędziszów) w kwietniu 
1985 r. Przygotowano je wspólnie z Wojsko-
wym Ośrodkiem Badawczym Paliw Płynnych 
w Warszawie oraz z Zakładem Urządzeń 
Chemicznych „METALCHEM” w Kościanie, 
produkującym cysterny do transportu paliw. 
Rok później pierwsze prototypy fi ltrów prze-
szły pozytywnie testy, wymagane amerykań-
skimi specyfi kacjami: AP 1581 3 Edition (do-
tycząca lotnictwa cywilnego) i MIL-F-890E 

(dotycząca lotnictwa cywilnego). Testy wy-
konano w obecnym Instytucie Technicznym 
Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Zespół fi ltracyjny
W ciągu pierwszych 7 lat od wdrożenia 

do produkcji, w PZL Sędziszów wyproduko-
wano ponad 33 tys. zespołów fi ltracyjnych 
do paliw lotniczych. Określenie „zespół fi ltra-
cyjny” wywodzi się z tego, że fi ltracja paliwa 
lotniczego jest dwustopniowa. Pierwszy sto-
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WARTO WIEDZIEĆ

pień fi ltracji stanowi tzw. wkład koalescencyj-
ny kilkuwarstwowy, na którym w pierwszej 
kolejności usuwane są zanieczyszczenia stałe 
(splisowany papier fi ltracyjny). Następnie, na 
dwóch kolejnych warstwach włókien szkla-
nych o różnej gradacji następuje oddzielanie 
z paliwa wody i połączenie jej w większe kro-
ple. Drugi stopień to wkład separacyjny, wy-
konany z siatki chromo-niklowej obustronnie 
tefl onowanej. Stanowi on ostateczną barierę 
dla oddzielonej wcześniej wody, przepusz-
czając oczyszczone paliwo.

PZL Sędziszów produkuje fi ltry dla lotnic-
twa pod oznaczeniami:
– wkład koalescencyjny WOK-152.365 

i WOK-152.283
– wkład separacyjny WOS-152.365 

i WOS-52.283 (cyfry oznaczają odpo-
wiednio średnice zewnętrzną i wysokość 
wkładów).

Dostępna jest również wersja tych wkła-
dów bez odbioru wojskowego pod oznacze-
niami: WPK-152.365 i WPK-152.283 (wkłady 
koalescencyjne) oraz WPS-152.365 i WPS-
152.283 (wkłady separacyjne).

Wymagania jakościowe i techniczne
Szczelność w obudowie fi ltra zapewnia-

ją płaskie uszczelki, znajdujące się na pokryw-

kach wkładów. Przepływ paliwa we wkładzie 
koalescencyjnym następuje od środka na ze-
wnątrz wkładu, natomiast we wkładzie sepa-
racyjnym przepływ jest odwrotny.

Wkłady koalescencyjne powinny osiągać 
następujące parametry:
– dokładność fi ltracji cząstek stałych – 99,5 

% dla wielkości 3 um 
– przepływ nominalny – 7 500 l/h
– maksymalne ciśnienie różnicowe – 90 kPa 
– dopuszczalne ciśnienie różnicowe – 50 kPa.

Wobec wkładów separacyjnych wyma-
ga się:
– oddzielania wody na poziomie co naj-

mniej 15 ppm (ppm oznacza 1 część na 
milion)

– czasu eksploatacji do uzyskaniu ciśnienia 
różnicowego 20 kPa. Po tym 
czasie należy wkład prze-
myć, sprawdzić jakość 
i użytkować, jeżeli nie 
stwierdzono uszkodzeń. 

W celu potwierdzenia jako-
ści wkładów produkowanych przez 
PZL Sędziszów S.A. zgodnie z najnow-
szą specyfi kacją API/EI 1581 5 EDITION, 
przeprowadzone są specjalne testy w Insty-
tucie IFTS we Francji. 
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WKŁAD POWIETRZA WA59372 

FILTR KABINY WA60515 

WKŁAD POWIETRZA WA59394 

WKŁAD POWIETRZA WA59585 

WKŁAD POWIETRZA WA501260 

WKŁAD POWIETRZA WA50586

WKŁAD POWIETRZA WA50532 

WKŁAD POWIETRZA WA50685 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  297 mm  234 mm  60 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP188/6 C30170/1

ZASTOSOWANIE: 
CADILLAC: OS.: BLS / 07-, SAAB OS.: 9-3 SERIA II / 02-, 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  520 mm  104 mm  50 mm

ZAMIENNIKI:
 BALDWIN  DODALDSON  FLEETGUARD
 PA5404 P784574 AF25574

ZASTOSOWANIE: 
CASE-IH – MASZ.ROL.: JX-SERIA, JXC-SERIA, JXU-SERIA, MAXXUM 
MX-SERIA. NEW HOLLAND – MASZ.ROL.: T5000-SERIA, TD-SERIA, 
TL-A SERIA, TS-SERIA. FIAT AGRI – MASZ.ROL.: L-SERIA, M-SERIA. 
FORD – MASZ.ROL.: 4000-SERIA,5000-SERIA,6000-SERIA,7000-
-SERIA, 8000-SERIA

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  205 mm  168 mm  84 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP080/10 C21104/2

ZASTOSOWANIE: 
CITROËN: OS.: BERLINGO I / 98-, PEUGEOT: OS.: PARTNER / 98-09.

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  237 mm   161 mm  47.5 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP003/2 C28150

ZASTOSOWANIE: 
INFINITI: OS.: QX56 / 04-, JEEP OS.: GRAND CHEROKEE I / 91-99, 
GRAND CHEROKEE II / 99-05, NISSAN OS.: PATHFINDER / 97-, 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
 389 mm  186 mm  55 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP004/3 C39219

ZASTOSOWANIE: 
AUDI: OS.: Q7 (4L) / 06-, PORSCHE OS.: CAYENNE I / 02-, CAYENNE 
II / 10-, VOLKSWAGEN OS.: TOUAREG I / 02-10, TOUAREG II / 10-, 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
 246 mm   206 mm  57 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN
 AP129/3 C25146

ZASTOSOWANIE:
LAND ROVER: OS.: DEFENDER / 90-,DISCOVERY II / 98-04, 
FREELANDER I / 98-06, RANGE ROVER II / 94-02,

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
  238 mm   216 mm  41.5 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP003/6 C24100

ZASTOSOWANIE:
CHRYSLER: OS.: VOYAGER/GRAND VOYAGER / 01-08, 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ  WYSOKOŚĆ
  355 mm   134 mm  50 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN 
 AP118/3-2X C3698/3-2

ZASTOSOWANIE:
MERCEDES-BENZ (DC): OS.: C-KLASSE (W203) / 01-11, C-KLASSE 
(W204) / 07-, CL-KLASSE / 96-, CLC (C203) / 08-, CLK (A/C209) / 02-
-09, CLS – KLASSE / 04-10, E-KLASSE / 93-09, E-KLASSE COUPE/
CABRIOLET / 09-, G-KLASSE / 79-, GL (X164) / 06-, GLK (X204) / 08-, 
M-KLASSE / 97-, R-KLASSE / 05-, S-KLASSE / 72-, SL-KLASSE / 63-, 
SLK-KLASSE / 96-, 
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FILTR PALIWA FPS051

FILTR PALIWA PDS65

FILTR OLEJU PP1042 

FILTR OLEJU PP154 

FILTR HYDRAULICZNY WH22-25 

FILTR HYDRAULICZNY WH33-320-10A 

FILTR HYDRAULICZNY WH33-70-10A 

FILTR HYDRAULICZNY WH31-320-10 

 WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
 96 mm  176 mm  M27x2

ZAMIENNIKI:
 MANN  SF-FILTER FLEETGUARD
 W9019 SP4895 LF16117

ZASTOSOWANIE:
CASE-IH – MASZ. ROL.: FARMALL A-SERIA, JX-SERIA, JXC-SERIA, JXU-
-SERIA, MAXXUM MX-SERIA, PUMA-SERIA, QUANTUM-SERIA. CASE-
-STEYR – MASZ. ROL.: 400-SERIA, 6000-SERIA, CVT-SERIA, KOMPAKT-
SERIA, PROFI-SERIA. CLAAS – MASZ. ROL.: NECTIS-SERIA, NEXOS-
-SERIA. NEW HOLLAND- MASZ. ROL.: T4000-SERIA, T5000-SERIA, 
T6-SERIA, T6000-SERIA, T7-SERIA, T7000-SERIA, TD 5000-SERIA, TK-
-SERIA, TL-A SERIA, TL-SERIA, TN/TNA/TND/TNDA/TNF/TNS/TNN/
TNV-SERIA, TS-A Plus/TS-A DTA(Delta)-SERIA, TS-SERIA. NEW 
HOLLAND CONST. – MASZ. ROL. B / LB-SERIA, E / EC / LE-SERIA.

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
 111.5 mm  181 mm  M40x2 

ZAMIENNIKI:
 MANN  SF-FILTER FLEETGUARD
 W1160/6 SPH9870 HF28833

ZASTOSOWANIE:
CASE-IH – MASZ.ROL.: JXU-SERIA. NEW HOLL. MASZ.ROL.: TL-SERIA.

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 45 mm  25 mm  100 mm 

ZAMIENNIKI:
 WIX  BALDWIN FLEETGUARD
 92082E PT9477 HF28912

ZASTOSOWANIE:
FIAT AGRI – MASZ.ROL.: 50-SERIA,60-SERIA,70-SERIA,80-SERIA, 90-
-SERIA, 100-SERIA, 110-SERIA, 400-SERIA, 500-SERIA, 600-SERIA, 
700-SERIA, 800-SERIA, 900-SERIA, 1000-SERIA. FORD – MASZ.ROL.: 
4000-SERIA,5000-SERIA, 6000-SERIA, 7000-SERIA. NEW HOLLAND
- MASZ. ROL.: L-SERIA. CASE-IH – MASZ.ROL.: JXU-SERIA.

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 93 mm  46 mm  290 mm 

ZAMIENNIKI:
 MANN  DODALDSON FLEETGUARD
 HD1053 P763415 HF35517

ZASTOSOWANIE:
CASE IH: MASZ.ROL.: MX-SERIA, MXM-SERIA, PUMA-SERIA, CASE-
-STEYR MASZ.ROL.: 6000-SERIA, PROFI-SERIA, NEW HOLLAND 
MASZ.ROL.: T6000-SERIA, T7000-SERIA, TM-SERIA, TS/TS-A-SERIA, 

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 51 mm  25 mm  116 mm 

ZAMIENNIKI:
 MANN  BALDWIN FLEETGUARD
 HD509 PT8895-MG HF30196

ZASTOSOWANIE:
CASE IH – MASZ. ROL.: 900-SERIA, FARMALL, JXC-SERIA, JXU-SERIA,
QUANTUM, CASE-STEYR – MASZ. ROL.: 300-SERIA, 400-SERIA, 
KOMPAKT-SERIA, JCB (J.C. BAM-FORD) – MASZ. ROL.: JS/JZ-SERIA, 
LANDINI – MASZ. ROL.: GHIBLI, . NEW HOLLAND – MASZ. ROL.: 
T4/T4000-SERIA, T5-SERIA, T5000-SERIA, TL/TL-A-SERIA, TN/TND/
TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA, 

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 93 mm  46 mm  290 mm 

ZAMIENNIKI:
 MANN  DODALDSON FLEETGUARD
 HD1053 P763415-MG HF35517

ZASTOSOWANIE:
CASE IH: MASZ.ROL: MX-SERIA, MXM-SERIA, PUMA-SERIA, CASE-
-STEYR MASZ.ROL: 6000-SERIA, PROFI-SERIA, NEW HOLLAND 
MASZ.ROL: T6000-SERIA, T7000-SERIA, TM-SERIA, TS/TS-A-SERIA, 

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. GWINT
 51 mm   9 mm  7 mm

ZAMIENNIKI:
 FLEETGUARD SF-FILTER  NEW HOLLAND
 FF5430 SK3762 87329736

ZASTOSOWANIE:
CASE IH: MASZ. ROL.: FARMALL, JX-SERIA, JXU-SERIA, MX-SERIA, 
MXM-SERIA, QUANTUM; CASE-STEYR MASZ. ROL.: CVT-SERIA, 
KOMPAKT-SERIA, PROFI-SERIA; NEW HOLLAND MASZ. ROL.: T4/
T4000-SERIA, 5000-SERIA, TD/TDD-SERIA, TD5000-SERIA, TL/TL-
-A-SERIA, TM-SERIA, TS/TS-A-SERIA, 

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. GWINT
 95.5 mm  129 mm  M14x1,5

ZAMIENNIKI:
 MANN SF-FILTER  FLEETGUARD
 WK9029 SK3692 FS19504

ZASTOSOWANIE:
CASE-IH – MASZ. ROL.: JX-SERIA, JXU-SERIA. FIATAGRI – MASZ. ROL.:
110-SERIA, 80-SERIA .NEW HOLLAND – MASZ. ROL.: 100-SERIA, 
TD/TDD-SERIA, TK-SERIA, TL-SERIA, TN/TNA/TND/TNDA/TNF/
TNS/TNN/TNV-SERIA
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Podbijamy Czechy i Słowację
Rynek motoryzacyjny naszych południowych sąsiadów ma dedykowanego 

przedstawiciela fi ltrów PZL SĘDZISZÓW. Firma AUTOSMART została 
wyłącznym dystrybutorem naszych wyrobów w Czechach i na Słowacji. 

 AUTOSMART S.R.O. to nowa fi r-
ma na rynku słowackim, powstała 
z myślą o wymagających klientach. 

Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną i hur-
tową części zamiennych, olejów, płynów 
oraz akcesoriów samochodowych. Dzięki 
podpisanemu w sierpniu br. porozumieniu, 
AUTOSMART został wyłącznym przedsta-
wicielem marki PZL SĘDZISZÓW S.A. na 
Słowację i Czechy. 

– Przed nami duże wyzwanie – twier-
dzi Marek Hejnar, jeden ze współwłaścicieli 
AUTOSMART. – Z powodu rosnącej konku-
rencji, rynek motoryzacyjny w Czechach i na 

Słowacji jest coraz ciaśniejszy. Niełatwo bę-
dzie tam zaistnieć. Zakładamy jednak, że 
dzięki ciężkiej pracy oraz reprezentowaniu 
najwyższej jakości marek, takich jak PZL SĘ-
DZISZÓW S.A., możemy stać się widoczni 
i rozwinąć fi rmę w dobrym kierunku.

Pomysł powołania spółki AUTOSMART 
zrodził się przypadkowo. Pierwotnie miał to 
być mały sklep motoryzacyjny, który z cza-
sem przekształciłby się w auto-serwis. Dzię-
ki pozyskaniu środków od inwestora stra-
tegicznego oraz podpisaniu umowy z PZL 
SĘDZISZÓW S.A., projekt został rozsze-
rzony. Ostatecznie Spółka ma trzech właści-
cieli, których oprócz tego samego imienia łą-
czy wielka pasja – motoryzacja. 

Marek Posadzki jest 
biznesmanem, od przeszło 
25 lat prowadzącym działalność gospo-
darczą w Norwegii i w Polsce. Marek Hejnar 
jest organizatorem rajdów i wyścigów sa-
mochodowych, licencjonowanym kierowcą 
rajdowym oraz instruktorem sportu samo-
chodowego PZM. Z kolei Marek Panik jest 
właścicielem słowackiej fi rmy ALU-G, od 
kilkunastu lat oferującej na rynku słowackim 
turbosprężarki, alternatory oraz rozruszniki.

– Obecnie rozpoczynamy poważną eks-
pansję, głównie fi ltrów PZL SĘDZISZÓW, na 
cały rynek motoryzacyjny słowacki i czeski 
– dodaje Marek Hejnar. 
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PRODUKCJA SPECJALNA

Produkcja dla
BorgWarner

Światowy koncern BorgWarner Inc., słynący z zaawansowanych systemów do 
układów napędowych, wykorzysta do produkcji sprzęgieł części produkowane 

przez PZL Sędziszów S.A.

Wiosną br. spółka PZL Sędziszów 
podpisała kontrakt z koncernem 
BorgWarner – światowym pro-

ducentem komponentów i systemów, spe-
cjalizującym się w produkcji turbosprężarek. 
W ramach ustalonej współpracy PZL Sędzi-
szów S.A. stał się producentem tłoczonych 
części, wykorzystywanych w sprzęgłach sa-
mochodowych. Części te są przeznaczone do 
większości marek na rynku motoryzacyjnym. 

Od momentu podpisania umowy Spółka 
przeszkoliła swoich pracowników w siedzibie 
fi rmy BorgWarner w Niemczech, sprowadzi-
ła nowe maszyny i stworzyła nowe podłącze-
nia na terenie zakładu.

– Dwa miesiące temu zakończyliśmy proces 
transferu maszyn i urządzeń z Niemiec do fa-
bryki w Sędziszowie Młp. – komentuje Robert 
Chrobak, Dyrektor ds. Rozwoju i Produkcji 
Specjalnej. – Wiązało się to z ogromem prac 
w zakresie utrzymania ruchu i produkcji. Nie 
mogliśmy wstrzymać produkcji, więc cały pro-
ces przebiegał na tzw. otwartym organizmie. 
Obecnie mamy wdrożone detale – łącznie ok. 
15 (numery części). Każdy z nich wymaga pra-
cy całego zespołu, na który składają się dzia-
ły: technologiczny, konstrukcyjny, produkcji oraz 
kontroli jakości. 

Prace trwają zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem. Na obecnym etapie zakład pro-
dukuje detale, które będą podlegały wery-
fi kacji przez obie strony. Jest to tzw. proces 
PPAP, polegający na zatwierdzeniu prób przez 
BorgWarner Inc., a następnie przez klienta 
końcowego i nowego dostawcę, czyli PZL 
Sędziszów S.A. Proces ten wiąże się z wie-

loma dodatkowymi pracami, nie tylko w fa-
zie wdrożeniowej, ale także w zakresie doku-
mentacji jakościowej i technologicznej. 

– Najbliższe tygodnie będą dla nas wielkim 
wyzwaniem – dodaje Rober Chrobak. – Dokła-
damy starań, aby sprawnie i terminowo zrealizo-
wać wszystkie wymagane procedury, dowodząc 
tym samym, że PZL Sędziszów jest partnerem 
wartościowym i solidnym. Po zatwierdzeniu pro-
cesu, staniemy się ważnym dostawcą dla fi rmy 
BorgWarner, co pozwoli nam rozmawiać o współ-
pracy również na innych obszarach.

BorgWarner Poland Sp. z o.o. jest częścią 
amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc. 
Firma specjalizuje się w produkcji turbosprę-
żarek, układów kontroli i sterowania przekład-
ni automatycznych oraz łańcuchów rozrządu 

dla branży motoryzacyjnej i obecnie jest lide-
rem w produkcji tych urządzeń w Europie. 

Zakłady produkcyjne zlokalizowane zo-
stały przy rzeszowskim lotnisku, w miejsco-
wości Jasionka. Dwie nowoczesne fabryki 
posiadają zdolności produkcyjne na poziomie 
bliskim miliona turbosprężarek rocznie do sil-
ników benzynowych i diesla oraz miliona so-
lenoidów do przekładni przeniesienia napę-
du. W drugim zakładzie, w którym mieszczą 
się dwie hale produkcyjne, produkowane są 
zaawansowane technologicznie łańcuchy, 
włączając układy zmiennych faz rozrządu, jak 
również zawory indukcyjne dla skrzyń auto-
matycznych standardowych oraz z podwój-
nym sprzęgłem. Odbiorcami fi rmy są m.in. 
Fiat/GM, Ford, VW, Audi. 
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Fachowcy od silników
O historii i bieżącej działalności CER-MOTOR – importera części silnikowych 

– opowiada Ewa Jackiewicz, Dyrektor Handlowy fi rmy.

ŚF: – CER-MOTOR to fi rma z bardzo 
ciekawą tradycją. Proszę przybliżyć kulisy 
jej założenia.

Ewa Jackiewicz, Dyrektor Handlo-
wy CER-MOTOR: – Firma została założona 
w 1980 r. przez Cezarego i Elżbietę Ruszkow-
skich. W latach 70. i 80. Cezary Ruszkowski 
był czynnym zawodnikiem rajdowym i wyści-
gowym. Jest wielokrotnym mistrzem i wicemi-
strzem Polski w wyścigach samochodowych. 
Sam przygotowywał silniki do wyczynu. Wie-
dza i doświadczenie zdobyte w sporcie samo-
chodowym leżą u podstaw sukcesu fi rmy.

– W jaki sposób przekłada się to na 
współpracę z klientami? 

– Cezary i Elżbieta są absolwentami Po-
litechniki Warszawskiej. Wszyscy pracowni-
cy działu sprzedaży CER-MOTOR są wyso-

ko kwalifi kowanymi specjalistami w zakresie 
silników. Są do dyspozycji klientów i służą po-
mocą w dobraniu odpowiednich części. Po-
siadamy 30 oddziałów na terenie całego kraju, 
sprawny system dystrybucji pozwala w wielu 
miejscach w Polsce na realizację zamówienia 
w ciągu jednego dnia.

– Czym jeszcze CER-MOTOR wyróż-
nia się na rynku motoryzacyjnym? 

– Nasze wieloletnie doświadczenie 
w sprzedaży, jak i znajomości silników umoż-
liwiają szybkie dostosowanie produktów do 
potrzeb rynku. Idąc w tym kierunku, w roku 
2010 poszerzyliśmy nasz asortyment o wywa-
żone zespoły środkowe (CHRA) oraz części 
dla specjalistycznych zakładów zajmujących się 
regeneracją turbosprężarek. W tym celu został 
stworzony dział Turbo, w którym przeszkolony 

personel służy pomocą i wsparciem technicz-
nym dla klientów.

Przywiązujemy dużą uwagę do jakości 
oferowanych produktów, które trafi ają do na-
szych klientów. Aby spełnić oczekiwania od-
biorców, współpracujemy tylko ze sprawdzo-
nymi dostawcami. Niezwykle istotne jest to, 
że także we własnym zakresie prowadzimy 
kontrolę jakości sprzedawanych części.

– Sektor SPORT jest najmłodszym 
„dzieckiem” CER-MOTOR. Jaki cel przy-
świeca jego działalności? 

– Firma CER-MOTOR od zawsze była 
związana ze sportem. Pierwsze sportowe ak-
centy pojawiły się już w latach 50. ubiegłego 
wieku. Ojciec Cezarego Ruszkowskiego star-
tował wtedy w samochodzie BUGATTI 35. 
W kolejnych latach brał udział w wyścigach 
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CER-MOTOR
i rajdach, zawsze przygotowując samochody 
zarówno sobie, jak i innym zawodnikom.

Cezary Ruszkowski rozpoczął starty 
w 1976 r. Będąc 18-stoletnim uczniem szko-
ły średniej, wystartował w swoich pierwszych 
zawodach, w rajdzie „Zima 76”, jadąc poży-
czonym 68-konnym Polskim Fiatem 1300. 
Wygrał ten rajd w klasyfi kacji generalnej, po-
zostawiając w polu 260 doświadczonych za-
wodników w dużo mocniejszych autach. 
Pod koniec lat 70. ojciec i syn stworzyli team 
GAWRON RACING. Samochodami były for-
muły i bardzo szybki FIAT 128 3p. W latach 
80. Cezary startował już formułami jedno-
miejscowymi w formule Polonia. Zdobywa-
jąc tytuł Mistrza Polski, miał 23 lata. Był re-
prezentantem Polski w Mistrzostwach Europy 
Wschodniej, zwanych wówczas Pucharem 
Pokoju i Przyjaźni. Od 2003 r. Cezary Rusz-
kowski startował w wyścigach samochodami 
formuły F3 Honda Mugen, BMW M3. Obec-

nie jest to Lotus Exige, z silnikiem BMW 2,0. 
Przygotowany przez nas silnik wolnossący ge-
neruje 311 KM przy 8745 obr./min. Wszyst-
kie samochody zawsze były przygotowywane 
w fi rmie Cezarego Ruszkowskiego. 

W 2015 r. podjęto decyzję o utworzeniu 
nowego działu CER-MOTOR SPORT. Jego 
celem jest kompleksowe zaopatrzenie w czę-
ści niezbędne do modyfi kacji silników na róż-
nym poziomie – od imprez amatorskich, do 
najwyższego wyczynu. Osoby, które uczestni-
czą w projekcie r ozwoju działu SPORT, to pa-
sjonaci wyścigów i rajdów. Chcemy, aby praca 
tutaj sprawiała satysfakcję i dawała możliwość 
realizowania swoich pasji i zainteresowań.

– Jaki wkład w ofertę Państwa fi rmy sta-
nowią fi ltry PZL Sędziszów? 

– Marka fi ltrów Sędziszów jest dobrze 
znana wśród naszych klientów, szczególnie 
z sektora rolniczego. Obecnie fi rma CER-
-MOTOR posiada 30 fi lii na terenie całej Pol-

ski, dzięki temu części są łatwiej dostępne. 
Filtry to części z grupy eksploatacyjnej, które 
należy wymieniać, dlatego stanowią one uzu-
pełnienie naszej specjalistycznej oferty.

– W których obszarach CER-MOTOR 
chce się najdynamiczniej rozwijać? Jakie są 
Państwa plany na następne lata?

– Od samego początku wizją fi rmy była 
specjalizacja silnikowa. Ta strategia doskonale 
się sprawdza – jesteśmy i nadal chcemy być 
fachowcami części do silników. Początkowo 
nasza oferta dotyczyła samochodów osobo-
wych, teraz oferujemy części do samocho-
dów ciężarowych, maszyn rolniczych, bu-
dowlanych, wózków widłowych oraz do 
pojazdów bardzo nietypowych. Nie bo-
imy się trudnych tematów, staramy się zre-
alizować każde niestandardowe zamówienie 
klienta. Naszym autem są tzw. zamówienia in-
dywidualne, dzięki którym udowadniamy, że 
potrafi my pomóc klientowi.

 
Cer Motor Sp. z o.o.

 04-403 Warszawa
 ul. Dziewosłęby 22
 tel. +48 612 88 77
 www.cermotor.com.pl
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CIEKAWOSTKI

Jesień pod kontrolą
Kierowcy nie przepadają za jesienią. Śliska i mokra nawierzchnia oraz szybko zapadający 

zmrok zdecydowanie pogarszają komfort jazdy. Co zrobić, żeby pokonywane jesienią 

kilometry nie stały się udręką, a jazda samochodem sprawiała przyjemność? 

Oświetlony = bezpieczny
Przygotowania samochodu do sezonu 

jesiennego warto rozpocząć od sprawdze-
nia jego oświetlenia. Teoretycznie badanie 

ustawienia świateł powinno być wykony-
wane podczas okresowego badania tech-
nicznego pojazdu, czyli raz w roku. Jednak 
jesienią dłużej jeździmy po zmroku, we 

mgle, przy ograniczonej z powodu opa-
dów widoczności. Jazda w takich warun-
kach z uszkodzonymi bądź niesprawnymi 
światłami może stwarzać niebezpieczeń-
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 Jesień z PZL
Zachęcamy do udziału w kolej-

nej specjalnej promocji w ramach 
programu inFILTRacja nagród. 
Promocja, pod hasłem „Jesień 
z PZL”, trwa od 12 paździer-
nika do dnia 15 listopa-
da 2015 r. Można w niej 
wygrać znakomitej ja-
kości kombinezony 
fi rmowe PZL Sędzi-
szów. Kombinezo-
ny są szyte na miarę 
i z pewnością przy-
dadzą się w każ-
dym autoserwisie 
oraz warsztacie sa-
mochodowym.
Aby skorzystać 
z promocji, wy-
starczy… reje-
strować faktury za 
zakup fi ltrów PZL 
Sędziszów na stro-
nie infi tracja.pzlse-
dziszow.pl.

W poszczegól-
nych tygodniach trwania 
promocji (począwszy od 
12 października) prowadzo-
ny jest ranking sumarycznej 
wartości faktur zarejestro-
wanych przez uczestników 
programu „inFILTRacja na-
gród”. Sumaryczna war-
tość faktur zarejestrowanych 
przez Uczestnika w danym 
tygodniu jest wyświetla-
na na jego koncie w postaci 
licznika faktur. 

W każdym tygodniu na-
grodę zdobywa jeden Uczest-
nik z  grupy Hurt oraz jeden 
Uczestnik z grupy Detal. 

19

Zapraszamy do udziału 
i życzymy powodzenia!

Świat Filtrów

uuudziaałułułuu w kolej-
mommm cjcjcjjiii w ww rarr mach 
RaaaRacjcjcjcja a nanananagrggg ódódódódód....
aaasłsłsłsłemememem „J„J„J„J„Jesieeeeeń ń ńńń
121121 pppppaźaźaźźdzdzdzdzzdzzieieieiier-r-r

1555 listopa-
w niej
ja-

ny 
i-
-
ę 

-
aa 
L LLL
---

ee--

egegegggólólóóó --
trtrtrtrt wawawanininiia a a a

wwwwszszszszs yyy oododo  
ooooowawwww dzzzo-oooo

maryryryyyczczczcczc nneneej j jjjj
arejeststststrororororor ----
zestnikówówówówww 
RaRaRaRRaRR cja na-
na wawww r-
rowanynyyyychchchchch 
w danymmmm 
wywywywywyśwśwśwśwś ietla-
w w w popopopop staci 

odniu na-
een nnnnn UcUcUcU zest-
oooooorararaz z zz jejj dededeeenn nnn
DeDeDeDetatatttt l.l. 

stwo na drodze, a nawet prowadzić do wypadku. Chcąc czuć się 
pewnie, zwłaszcza na podmiejskich, nieoświetlonych drogach, 
należy sprawdzić nie tylko stan i moc żarówek, ale także usta-
wienie refl ektorów. Jednak wszelkie samodzielne regulacje lub 
stosowanie nieprzewidzianych przez producenta źródeł światła 
mogą skutkować oślepieniem innych uczestników ruchu drogo-
wego. Dlatego ustawienie świateł najlepiej powierzyć pracowni-
kom stacji diagnostycznej.

Warto też pamiętać, że w przypadku niesprawnego oświe-
tlenia pojazdu, kierowca jest narażony na zatrzymanie dowodu 
rejestracyjnego pojazdu. Dobrym nawykiem uczestników ruchu 
drogowego jest więc sygnalizowanie kierowcom, że mają wyłą-
czone bądź niesprawne światła mijania. 

Inwestycja w pióra
Jesień stanowi prawdziwe wyzwanie dla samochodowych 

wycieraczek. Podczas eksploatacji muszą usunąć z szyby samo-
chodu kilka tysięcy litrów wody, ale również smugi mgły i lód po 
pierwszych, nocnych przymrozkach. Warto więc po sezonie let-
nim zainwestować w wycieraczki odporne na działanie ekstre-
malnych warunków atmosferycznych – zwłaszcza, jeśli korzy-
stamy z nich dłużej niż rok. Przy wyborze należy sugerować się 
wyłącznie jakością, nie ceną. Aby wycieraczki spełniły swoją rolę, 
powinny mieć długość dopasowaną do marki i modelu samocho-
du oraz idealnie przylegać do szyb. Wyprofi lowane pióra mogą 
być dodatkowo wzbogacone warstwą grafi tu, co zapewnia efekt 
przecierania bez smug. Mogą być także wykonane z wysoko ga-
tunkowego kauczuku, dzięki czemu posiadają ponadprzeciętną 
odporność na starzenie, zmianę temperatur oraz zużywanie po-
przez tarcie. Najwyższej jakości wycieraczki wyróżniają się też 
cichą pracą przy nawrotach oraz wysoką sprawnością aerodyna-
miczna przy dużych prędkościach.  

Pamiętajmy, że wycieraczki samochodowe, które przy od-
prowadzaniu wody pozostawiają smugi i zacieki, w znacznym 
stopniu ograniczą pole widzenia. Gorsza widoczność jest nie tyl-
ko męcząca dla kierowcy, ale przede wszystkim przyczynia się do 
stwarzania niebezpieczeństwa na drodze.



fenie, można stworzyć fi ltry pozwalające od-
dzielić różne cząsteczki od płynu lub gazu. 
Opracowane przez naukowców grafeno-
we membrany fi ltracyjne potrafi ą wykrywać 
i przechwytywać nawet pojedyncze cząstecz-
ki toksycznych gazów. 

Prawdziwa grafenowa rewolucja cze-
ka jednak elektronikę. Procesory oparte na 
tym materiale będę wielokrotnie szybsze niż 
krzemowe (teoretycznie nawet 100 GHz), 
montowane w obecnie produkowanych 
komputerach. Komputery przyszłości będą 
miały gigantyczną moc obliczeniową, co z ko-
lei otworzy zupełnie nowe możliwości ich 
wykorzystania.

Rozwiązania wykorzystujące grafen 
mogą też  znaleźć powszechne zastosowanie 
w technologiach fi ltracyjnych, dotyczących 
usuwania zanieczyszczeń organicznych. Ze-
spół technologów i konstruktorów PZL Sę-
dziszów S.A. analizuje możliwość wykorzy-
stania grafenu do produkcji fi ltrów powietrza. 

GRAFEN 
– medium fi ltracyjne z przyszłością
Grafen jest bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym, przez co znajduje zastosowanie w nowych technologiach. 

Grafenowe membrany fi ltracyjne uniemożliwiają przedostawanie się toksycznych gazów do otoczenia. 
Czy materiał ten znajdzie powszechne zastosowanie także w motoryzacji?

Grafen to arkusz węgla o grubości ato-
mu, kształtem przypominający pla-
ster miodu. Odkryty w 2004 r., ze 

względu na wyjątkowe właściwości prze-
wodnictwa prądu oraz własności mechanicz-
ne, szybko znalazł zastosowanie w wielu ga-
łęziach przemysłu. Jest wykorzystywany m.in. 
w: energetyce (kondensatory, baterie), spo-
rcie (tenis, żeglarstwo, kolarstwo), medycynie 
(onkologia, opatrunki, protetyka), elektronice 
(giętkie ekrany, mikroprocesory). 

Jak dowodzą najnowsze badania nauko-
we, materiał ten może też przynieść wie-
le korzyści w walce z brakiem wody pitnej. 
Naturalna struktura grafenu nie pozwala prze-
niknąć cząsteczkom wody. Jednak po zwinię-
ciu go w bardzo wąską rurkę, uzyskuje się ide-
alny fi ltr, który zatrzymuje sól, a przepuszcza 
wodę. Co więcej, cały proces zachodzi bar-
dzo szybko – prędkość można porównać do 
szybkości pracy fi ltrów w ekspresach do kawy. 
Ponadto, zmieniając wielkość porów w gra-

Cechą wyróżniającą grafenu 
jest łączne występowanie 

wielu właściwości, jak: 

wytrzymałość mechaniczna

elastyczność

termiczność 
 (wysokie przewodnictwo cieplne)

elektroniczność 
 (wysoka ruchliwość elektronów)

transparentność

nieprzepuszczalność praktycznie 

wszystkich substancji

zdolność sensoryczna

czność
ruchliwość elektronów)

entność

uszczalnoś

ch substanc

 sensorycz

ść praktycznie

cji
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Jak przedłużyć żywotność fi ltra 
do odkurzacza?

W ofercie PZL Sędziszów S.A. pojawiły się nowe fi ltry 
do odkurzaczy przemysłowych typu: MAC Allister, 

Performance, Sparky. Są to zarówno fi ltry poliestrowe 
oraz papierowe zwykłe. Jak je pielęgnować, aby nie dopuścić 
do przedostania się zanieczyszczeń do wnętrza odkurzacza? 

Poniżej kilka wskazówek dotyczących prawidłowego 
użytkowania fi ltrów. 

PAMIĘTAJ! 
Brudny bądź zatkany fi ltr powoduje, iż cząsteczki kurzu osia-
dają we wnętrzu odkurzacza, co może wywołać uszkodze-
nie turbiny (silnika).
Przed przystąpieniem do czyszczenia fi ltra zapoznaj się z opi-
sem jego demontażu. Odkurzacze mają różne typy fi ltrów, 
które mogą być odłączone i oczyszczone na wiele sposobów.

PZL Sędziszów radzi:
najważniejszym sygnałem do oczyszczenia 

fi ltra jest mniejsze ssanie odkurzacza

oczyszczaj fi ltr regularnie, najlepiej po 3-4 
zastosowaniu odkurzacza

zabrudzenia z fi ltra papierowego usuwaj 
suchą szczotką – nie używaj wody!

fi ltr poliestrowy przepłucz pod bieżącą wodą
nie stosuj materiałów ściernych
nie deformuj plis
nie szoruj przestrzeni między zakładkami 
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SDFiM

Kibicujemy Joasi Zawadzkiej
Stowarzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji wspiera karierę 

utalentowanej tenisistki z regionu Sędziszowa – Joanny 
Zawadzkiej. Z inicjatywy Stowarzyszenia, w połowie lipca 

podpisano umowę sponsorską między Tenisistką a Grupą Azoty S.A. 

I nwestujemy w młode talenty z regionu Sę-
dziszowa Młp., dlatego chcemy pomóc Asi 
w rozwoju kariery sportowej – komentuje 

Waldemar Lenius, Prezes Stowarzyszenia. 
– Serdecznie dziękujemy Grupie Azoty za po-
moc. Będziemy też wspierać Asię w dalszym 
poszukiwaniu sponsorów. W naszej współpracy, 
Asia podpisała też umowę na wykorzystanie wi-
zerunku przez SDFiM. 

Dzięki inicjatywie SDFiM, Grupa Azoty 
S.A. została Głównym Partnerem Tenisistki 
i będzie wspierać fi nansowo jej sportową ka-
rierę. – Bardzo chętnie pomagamy młodym ta-
lentom, dlatego podjęliśmy decyzję o współpra-
cy z Joanną – mówi Elżbieta Łabno, Dyrektor 

Biura Korporacyjnego Public Relations Grupy 
Azoty Tarnów S.A. 

Grupa Azoty ma wieloletnie doświad-
czenie we wspieraniu sportowców. Oprócz 
pomagania żużlowcom Unii Tarnów Grupa 
wspiera m. in. skoczków narciarskich, siatkarki 
Chemika Police, siatkarzy ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle, piłkarzy Pogoni Szczecin i koszykarzy 
AZS Koszalin. Od teraz do grona podopiecz-
nych należy również Joanna Zawadzka.

FOT: Waldemar Lenius – Prezes Stowarzy-
szenia Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji, Elż-
bieta Łabno – Dyrektor Biura Korporacyjnego 
Public Relations Grupy Azoty S.A., Joanna Za-
wadzka, Wiesław Schab trener Joanny . 
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N
asze fi ltry są dostępne na terenie całej Polski dzięki sieci dystrybutorów
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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
IE-

RZYCE
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

AGROM
ARKET JARYSZKI

GĄDKI
61 663 96 01

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

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

M
OTPOL

PŁOŃSK
23 662 69 36

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

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

SKO-POL
Busko Zdrój

41 379 71 04

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

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

partnerzy handlow
i


