
ponad 200 
pracowników

ponad 20 
rynków
eksportowych

4 500 000 
wyprodukowanych
fi ltrów rocznie

40 
private brandów

należymy do:należymy do:

PZL SĘDZISZÓW
DLA ROLNICTWA



     

   Filtry PZl SędZiSZów 
   w ciągnikach i maSZynach    
   rolnicZych 
    
     
PZl Sędziszów od ponad 80 lat specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju filtrów 
przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej, przemysłowej i rolniczej. w szerokiej gamie pro- 
duktów, znajdują się filtry: oleju, paliwa, powietrza, kabinowe, hydrauliczne oraz osuszacze  
powietrza. 

Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kompletnego wyposażenia filtracyjnego do 
ciągników typu UrSUS i do dziś jesteśmy wiodącym producentem filtrów tej marki (zwłaszcza 
aplikacji typu c330 i c360).

wraz z rozwojem branży rolniczej, firma stale poszerza swoją ofertę o referencje do nowo- 
czesnych ciągników, kombajnów, maszyn siewnych i pługów. obecnie filtry PZl Sędziszów są  
stosowane w najpopularniejszych markach ciągników: ZEtor, John dEErE, dEUtZ Fahr, 
nEw holland, caSSE, mccormick, EichEr, aEBi i wielu innych. 

aby dać gwarancję, na sprawną pracę silników w maszynach rolniczych o znacznie wyższej mocy, 
filtry produkowane przez PZl Sędziszów spełniają dodatkowe wymogi:

 odporność na działanie wysokich temperatur i ciśnień

 zwiększone natężenie przepływu paliwa, konieczność separacji wody 
 (w silnikach z systemem common rail)

aby zapewnić jak najwyższą jakość wyrobów, PZl Sędziszów prowadzi kontrolę jakości, która 
obejmuje poszczególne etapy produkcji, jak również gotowe wyroby. 

Skuteczność potwierdzona certyfikatami.

nasze wyroby wyróżniają się bardzo wysoką dokładnością filtracji, zwiększoną chłonnością 
zanieczyszczeń oraz wydłużonym okresem eksploatacji. 

Filtr olEJU 
Przegrody filtracyjne wykonane są z wysokiej jakości bibuły 
filtracyjnej, impregnowanej specjalnymi żywicami. Poza tym, 
są odporne na działanie wysokich temperatur i agresywnych 
czynników zawartych w oleju. Stopień filtracji wynosi 10  
do 25 µm.

Filtr PowiEtrZa 
wykonany jest z najnowszych wielowarstwowych materiałów 
filtracyjnych, które są impregnowane żywicami oraz poddane 
obróbce termicznej. co ważne, zabezpieczają one filtr przed 
wpływem wilgoci oraz oparów oleju i paliwa. wysoka skutecz- 
ność filtracji, rzędu 99.95%. wysoka chłonność, dzięki  
zastosowaniu specjalnego rodzaju plisowania, rzędu 0,3kg/m2.

Filtr hydraUlicZny
Przegrody filtracyjne wykonane są z wysokiej jakości papi-
erów filtracyjnych, włóknin szklanych i siatek nierdzewnych.  
dokładność filtracji wynosi od 3 do 150 µm, a ciśnienie pracy  
do 40 mPa. na życzenie klienta, filtry są wyposażone w  sygnaliza- 
cję zanieczyszczeń filtra.

Filtr Paliwa
wysoka skuteczność oddzielania wody z paliwa oraz usuwania 
zanieczyszczeń zapewnia doskonałą ochronę układu zasilania  
paliwem. wielowarstwowe materiały filtracyjne są odporne  
na działanie paliw. dokładność filtracji wynosi od 3 do 30 µm. 
Produkcja obejmuje zarówno filtry puszkowe, jak i wymienne 
wkłady filtrujące.

Filtr kaBinowy
wykonany jest z wysokiej jakości włókniny poliestrowo-polipro-
pylenowej.  Posiada doskonałą zdolność absorpcji zanieczyszczeń, 
pyłków roślin i bakterii. dzięki cząsteczkom węgla aktywnego 
posiada wysoką zdolność pochłaniania zapachów, szkodliwych 
gazów i wilgoci.

Filtry PZl Sędziszów dostępne są u autoryzowanych dystrybutorów na terenie całej Polski, 
w tym, w największych hurtowniach rolniczych.  

Jakość naszych 
wyrobów Jest 
zgodna 
z międzynarodowymi 
standardami 
i potwierdzona normą iatF 
16949:2016


