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   PZL SędZiSZów to renomowany Producent 
   roZwiąZań fiLtracyjnych dLa motoryZacji, 
   PrZemySłu i roLnictwa 
    

     
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. 

Zakład posiada własny ośrodek badawczo-rozwojowy, gdzie przeprowadza się liczne testy  
i badania filtrów. rozbudowany system kontroli jakości obejmuje między innymi:

 procedury kontrolne zakupionych materiałów
 
 kontrolę jakości podczas procesów produkcji

 kontrolę jakości gotowych wyrobów

Skuteczność potwierdzona certyfikatami.

Wyroby PZL Sędziszów charakteryzuje: 
 najwyższa skuteczność filtracji
 bardzo wysoka chłonność, często przewyższająca wymagane normy
 dokonała jakość wyrobów
elastyczność produkcji, pozwala na spełnienie wymagań klienta, pod względem budowy 
i funkcjonalności. 

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

Poza tym wyróżnia nas:

 bogaty asortyment

 własna produkcja komponentów

 narzędziownia cnc

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 - 25 µm. 

fiLtr PowietrZa 
wykonany jest z najnowszych wielowarstwowych materiałów filtracyj- 
nych, które są impregnowane żywicami oraz poddane obróbce termicznej. 
dodatkowo, zabezpieczają one filtr przed wpływem wilgoci oraz oparów 
oleju i paliwa. wysoka skuteczność filtracji, rzędu 99,95%. wysoka chłon-
ność, dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju plisowania, rzędu 0,3kg/m2.

fiLtr kabinowy SiLver nano Protect 
Posiada dodatkową, przeciwdrobnoustrojową powłokę tkaniny filtracyj- 
nej od strony kabiny, na którą naniesiono bakteriobójczy, ciekły koloidalny 
roztwór. rezultatem wieloletnich badań jest dobór odpowiedniego składu 
i stężenia tej substancji, która posiada wysoką aktywność przeciwdrob-
noustrojową. minimalny okres aktywności antybakteryjnej filtra wynosi 
12 miesięcy.

fiLtr PaLiwa
wysoka skuteczność oddzielania wody z paliwa oraz usuwania zanieczysz- 
czeń, zapewniają doskonałą ochronę układu zasilania paliwem. wielowarst-
wowe materiały filtracyjne są odporne na działanie paliw. dokładność  
filtracji wynosi od 3 do 30 µm. Produkcja obejmuje zarówno filtry pusz-
kowe, jak i wymienne wkłady filtrujące.

fiLtr kabiny 
wykonany jest z wysokiej jakości włókniny poliestrowo-polipropylenowej. 
Posiada doskonałą zdolność absorpcji zanieczyszczeń i wilgoci. 

fiLtr hydrauLicZny 
Przegrody filtracyjne wykonane są z wysokiej jakości papierów filtracyj- 
nych, 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  sygnalizację zanieczyszczeń filtra. 


