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Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do 

lektury nowego Magazynu dla 
Klientów Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. Celem 
Magazynu jest dostarczanie wie-
dzy i informacji na temat wszyst-
kich obszarów działalności naszej 
Wytwórni. 

Pismo „Filters & Service” bę-
dzie się ukazywało w systemie 
kwartalnym. Na jego łamach 
chcemy przede wszystkim pre-
zentować wyroby WF „PZL-Sę-
dziszów” S.A., przybliżać procesy 
technologiczne oraz możliwości 
tkwiące w naszym zakładzie pro-
dukcyjnym. Znajdą tu Państwo zarówno informacje o nowościach, po-
rady naszych ekspertów, jak też opisy innowacyjnych rozwiązań i wiele 
innych, branżowych ciekawostek. 

Ponieważ naszą największą siłą są: wiedza, doświadczenie oraz po-
tencjał naszych pracowników, będziemy sukcesywnie przybliżać Pań-
stwu kadrę zarządzającą oraz zespół osób, których praca przekłada się 
na rozwój fi rmy. Przypomnimy też najistotniejsze fakty z długoletniej hi-
storii Wytwórni. Chcemy odsłonić przed Państwem te aspekty naszej 
działalności, których nie sposób ująć w ofi cjalnych przekazach. 
Łamy naszego Magazynu będą otwarte także dla Państwa. W każ-

dym numerze chcemy szeroko prezentować działalność naszych Part-
nerów Biznesowych i Klientów. Gorąco zachęcamy do przesyłania 
wszelkich sugestii i uwag w zakresie tematyki fi ltracyjnej. Liczymy, że 
pismo „Filters & Service” stanie się platformą wymiany myśli i doświad-
czeń pomiędzy fi rmami i klientami.

W bieżącym numerze Państwa uwadze polecam m.in. pre-
zentację nowości w ofercie Wytwórni oraz komentarz eksper-
ta na temat innowacji wprowadzonych w procesie produkcji fi ltrów. 
O misji Wytwórni oraz planach jej rozwoju dowiedzą się Państwo 
z wywiadu z Adamem Sikorskim – przewodniczącym Rady Nadzor-
czej i głównym udziałowcem Wytwórni. Prezentujemy też nasze de-
biuty i najważniejsze dokonania w 2013 r. oraz przybliżamy działalność 
naszych Kontrahentów. 

Mam nadzieję, że Magazyn „Filters & Service” spotka się z życz-
liwym przyjęciem i stanie się dla Państwa źródłem wiedzy i inspiracji 
w codziennej pracy.

Bogusław Satława
Prezes Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty i skrótów nadesłanych materiałów.
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Szkolenie dla Partnerów Handlowych

W dniach 20 i 21 czerwca oraz 4 i 5 lipca na terenie Wytwórni Filtrów w Sędziszo-
wie zorganizowaliśmy szkolenie sprzedażowo-produktowe. Spotkanie odbyło się 
w ramach cyklu „WF Sędziszów & Extremizer Sales Academy” i było skierowane 

do osób zajmujących się sprzedażą i dystrybucją produktów WF Filter i Extremizer. 
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat produktów WF Filter i Extremizer oraz 

głównych założeń polityki handlowej. Była to także doskonała okazja do poznania szerokiego 
spektrum oferty handlowej Wytwórni oraz jej planów na przyszłość. Nasi Partnerzy przekonali 
się, że fi ltry z Sędziszowa znajdują zastosowanie nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym, ale także 
w lotnictwie, sprzęcie wojskowym, maszynach rolniczych i innych urządzeniach przemysłowych.

Podczas warsztatów uczestnicy prześledzili cały proces tworzenia produktów fi ltracyjnych – 
począwszy od cięcia blachy i papieru, a skończywszy na pakowaniu gotowych wyrobów. Mieli 
też możliwość sprawdzenia wytrzymałości fi ltrów, przeprowadzenia ciekawych testów, m.in. 
w zakresie odporności i szczelności materiałów fi ltracyjnych. Poznali również najnowsze tech-
nologie i rozwiązania, dzięki którym nasze produkty wyróżniają się na rynku. 

Druga część spotkania miała miejsce w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Cyziów-
ka”, gdzie w nieco luźniejszej atmosferze wymieniano doświadczenia handlowe. 

Rajd Rzeszowski

Upał, trudne odcinki specjalne, mnóstwo kibiców i fantastyczna, gorąca atmosfera. 
Tak najkrócej podsumowano 22. edycję Rajdu Rzeszowskiego, który miał miejsce 
w dniach 8–10 sierpnia.

Rajd Rzeszowski należy do tych imprez w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski, które cieszą się bardzo dobrą opinią – zarówno wśród rajdowców, jak i fanów. 
Wśród 39 załóg 4. Rundy Rajdowych Mistrzostw Polski, w barwach WF Filter & Extremizer wy-
stąpiła załoga w składzie: Mariusz Stec i Zbigniew Gruszka. Rajdowcy reprezentowali kategorię 
OPEN, testując Skodę Fabię. Podczas zawodów promowali też nowość w ofercie WF Filter 
& Extremizer – fi ltry stożkowe, przeznaczone m.in. do samochodów wyścigowych.

- Naszym priorytetem nie są wyniki, a raczej możliwość przetestowania samochodu na tego 
rodzaju szlakach. Nie ukrywam jednak, że chcielibyśmy się przesunąć o kilka stopni wyżej w kla-
syfi kacji generalnej, w której obecnie zajmujemy 11. miejsce – stwierdził Mariusz Stec podczas 
ceremonii otwarcia na rzeszowskim Rynku.

W trakcie Rajdu termometry notowały rekordowe temperatury – powyżej 37 stopni C. As-
falt niemal się rozpływał. Załoga Mariusza Steca dzielnie pokonała najtrudniejszy, 30-kilometrowy 
odcinek w Lubeni. Na odcinku pokazowym przy Galerii Nowy Świat można było podziwiać nie-
przeciętne umiejętności rajdowców. Dym przy zakrętach, błysk świateł i pisk opon wywoływały 
entuzjastyczne okrzyki publiczności, która oblegała wszystkie punkty widokowe. 

Targi AUTOMECHANIKA w Moskwie

W dniach od 26–29 sierpnia 2013 r. przedstawiciele Wytwórni wzięli udział w Między-
narodowych Targach Motoryzacji „AUTOMECHANIKA MIMS Moskwa 2013”. 
W spotkaniu uczestniczyło ponad 1600 fi rm z 46 państw. 

Targi MIMS to najważniejsza i największa impreza motoryzacyjna w tej części Europy. Stano-
wi wyjątkowy przegląd produktów z kategorii części zamiennych, wyposażenia warsztatów i stacji 
paliw, myjni samochodowych, akcesoriów i tuningu. Wytwórnię Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. re-
prezentowali Prezes Zarządu Dariusz Maszczyk oraz Specjalista ds. Handlu Zagranicznego Adam 
Rybicki. Przedstawiciele Wytwórni przeprowadzili wiele rozmów i nawiązali liczne kontakty biz-
nesowe. Szeroko promowali też nasze wyroby, zwłaszcza nowe linie produktowe. Oferta sędzi-
szowskich fi ltrów spotkała się z dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających. 
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Piknik ITALPARTS

1 września Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. uczestniczyła w Targach Motory-
zacyjnych i Wyposażenia Warsztatów, organizowanych przez jednego z naszych dys-
trybutorów – Hurtownię Artykułów Motoryzacyjnych ITALPARTS. Targi odbyły się 

w Szymocicach (woj. śląskie), w ramach Pikniku Rodzinnego.
Celem organizatora było zgromadzenie najważniejszych kontrahentów fi rmy wraz z rodzi-

nami i zaprezentowanie bogatej oferty produktowej w atmosferze dobrej, rodzinnej zabawy. 
Wśród wystawców pojawili się czołowi dostawcy części zamiennych do samochodów oraz 
wyposażenia warsztatów. 

Nasza Wytwórnia wzięła udział w Targach nie tylko w charakterze wystawcy, ale także jako ekspert w dziedzinie produktów fi ltracyjnych. 
Szkolenie produktowe, przeprowadzone przez naszego doradcę handlowo-technicznego – Piotra Mokrzyckiego, spotkało się z dużym zain-
teresowaniem uczestników. Pytano m.in. o materiały używane do produkcji fi ltrów oraz o zakres zastosowania poszczególnych wyrobów. 

Debiut na AGRO SHOW

Nasza Wytwórnia po raz pierwszy wzięła udział w Wystawie Rolniczej AGRO SHOW. 
Wystawa miała miejsce w Bednarach, w dniach 20–23 września. Jej rozmach był 
imponujący: na 151 tys. m2 powierzchni pojawiło się prawie 800 wystawców z 20 

państw. Łącznie Wystawę odwiedziło blisko 150 tys. osób.
AGRO SHOW to największa w Europie wystawa plenerowa, gromadząca wszystkie liczą-

ce się fi rmy z branży techniki rolniczej. Jej ideą jest wspieranie polskiego rolnictwa i obszarów 
wiejskich, które zdecydowały się na zastosowanie nowoczesnej myśli technicznej. 

Podczas tegorocznej, 15. edycji nie zabrakło oferty naszej Wytwórni. Zaprezentowaliśmy 
m.in. własną linię fi ltrów dedykowanych dla ciągników oraz maszyn rolniczych i budowlanych. 

Firmowe stoisko Wytwórni cieszyło się dużym zainteresowaniem. Okazało się, że marka 
Sędziszów jest znakomicie rozpoznawalna w branży rolniczej, a produkowane przez nas fi ltry 
znajdują zastosowanie w różnych rodzajach maszyn. Uczestnicy dopytywali m.in. o różnice w użytkowaniu fi ltrów, zamienniki do nowocze-
snych maszyn zachodnich marek, przewagę nad wyrobami konkurencji. Do zapoznania się z ofertą Wytwórni udało się przekonać nawet tych 
zwiedzających, którzy byli nieco mniej zorientowani w tematyce fi ltracji. Specjalna akcja promocyjna, wspierana przez występujące w naszych 
barwach hostessy, zaowocowała kolejkami do stoiska i wieloma nowymi kontaktami. 

Organizatorem Wystawy była Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a jej gościem honorowym był Minister Rolnictwa – 
Stanisław Kalemba. 
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Jako właściciel Grupy UNIMOT, specjali-
zującej się w międzynarodowym obrocie 
produktami petrochemicznymi, zdecydo-
wał się Pan zainwestować kapitał w Wy-
twórnię Filtrów w Sędziszowie. Dlaczego 
wybrał Pan właśnie ten zakład produkcyj-
ny? W czym dostrzegł Pan jego potencjał?

– Największy potencjał Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. stanowią tradycja i ka-
dra. Historycznie Wytwórnia była pierwszym 
i największym producentem fi ltrów w Pol-
sce! To centrum i zarodek przemysłu fi ltracyj-
nego. Każdy szczebel tej załogi – zaczynając 
od pracowników na liniach produkcyjnych, 
przez dział konstrukcyjny czy kontroli jako-
ści – to osoby z ogromną wiedzą i doświad-
czeniem. Niektórzy menedżerowie niechęt-
nie zatrzymują pracowników z długoletnim 
stażem. Moim zdaniem taki staż to ogromny 
atut. Wiedza i kompetencje tych ludzi prze-
kładają się na jakość ich pracy, a tym samym 
na jakość wyrobów, które kupują nasi klienci. 
Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że na 
rynku produktów fi ltracyjnych jest to najlepiej 
wykwalifi kowana kadra. Wiele zakładów, któ-
re powstały w Polsce po latach 90., korzystało 
właśnie z kadry z Sędziszowa. 

Rozmowa 
z Adamem Sikorskim, 
przewodniczącym Rady 
Nadzorczej i głównym 
udziałowcem 
Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A.

Tradycja 
i kadra to nasz 
największy 
potencjał
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W jakiej kondycji zastał Pan Wytwórnię po 
prywatyzacji?

– Nie da się ukryć, że Wytwórnia znaj-
dowała się w słabej kondycji fi nansowej. Było 
to związane m.in. z przeciągającym się okre-
sem prywatyzacji, który trwał ok. 4 lata. Ale 
jednocześnie ujęło mnie i bardzo pozytyw-
nie zaskoczyło nastawienie pracowników – 
ich zaangażowanie, entuzjazm, zadowole-
nie, że znalazł się nowy inwestor. Ci ludzie 
bardzo liczyli na to, że Wytwórnia odzyska 
swoje należne miejsce na rynku. I mimo że 
sytuacja fi nansowa nie była najlepsza, wie-
rzyłem, że warto dokapitalizować tę Spółkę. 
Zostały więc poczynione nowe inwestycje, 
a na bazie entuzjazmu i doświadczenia pra-
cowników staramy się zwiększać naszą po-
zycję rynkową.

Z jakimi problemami trzeba się było zmie-
rzyć w pierwszej kolejności?

– Najtrudniejsze były kwestie społecz-
ne. Z powodu wydłużającego się procesu 
prywatyzacji Wytwórnia traciła udziały ryn-
kowe. W pierwszej kolejności należało więc 
dostosować moce produkcyjne do obecne-
go poziomu udziału rynkowego. To wiązało 
się, niestety, z restrukturyzacją zatrudnienia. 
Staraliśmy się, we współpracy ze Związkami 
Zawodowymi, wypracowywać jak najlepsze 
rozwiązania. Udało się to osiągnąć i ostatecz-
nie problem społeczny został rozwiązany.

Pierwszy rok funkcjonowania Wytwórni 
był bardzo dynamiczny. Które z przepro-
wadzonych wówczas działań przyniosły 
największy sukces?

– Największym sukcesem jest to, że Wy-
twórnia Filtrów w Sędziszowie nadal funkcjo-
nuje i dynamicznie się rozwija. Wielu obser-

Jednak konkurencja na rynku produktów 
fi ltracyjnych jest bardzo silna. Jakie elemen-
ty przewagi konkurencyjnej mogą dopro-
wadzić do odzyskania przez markę Sędzi-
szów pozycji lidera w branży fi ltracyjnej?

– Konkurencja jest istotnie bardzo silna, za-
równo ze strony producentów europejskich, 
jak i wiodących polskich fi rm. Dużą konkuren-
cję stanowią też producenci z Azji, przy czym 
uważam, że moment zachłyśnięcia się tanimi 
produktami już minął. Polscy konsumenci do-
ceniają dobrą jakość i dostrzegają odpowiednią 
równowagę pomiędzy jakością a ceną produk-
tu. Dlatego obserwujemy coraz większe zain-
teresowanie naszymi wyrobami oraz powrót 
klientów, którzy odeszli od nas kilka lat temu, 
zamieniając nasze fi ltry na tańsze. 

Jestem przekonany, że fi ltry z Sędziszo-
wa są warte swojej ceny – staramy się to co-

watorów rynku przepowiadało, że ten zakład 
wkrótce upadnie. Dlatego chciałbym wypro-
wadzić ich z błędu – Wytwórnia funkcjonuje 
od prawie 75 lat i ma zamiar funkcjonować co 
najmniej drugie tyle!

Niewątpliwym sukcesem jest także to, że 
udało się rozszerzyć gamę produktów. Koń-
czymy prace nad wdrożeniem kilkunastu linii 
produktowych, które wkrótce przedstawimy 
naszym klientom. 

Obecny rok był okresem bardzo inten-
sywnej pracy całej załogi i z całą pewnością 
można go uznać za duży sukces. Może jeszcze 
nie przekłada się on na zwiększenie udziałów 
rynkowych czy dostrzegalność naszej mar-
ki, ale wszystko to przyjdzie w odpowied-
nim czasie. Jesteśmy w tym zakresie cierpli-
wi i wierzymy, że nasza Wytwórnia wkrótce 
osiągnie należne miejsce na rynku.

Wiedza i kompetencje naszych pracowników 
przekładają się na jakość naszych wyrobów
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Wytwórnia funkcjonuje 
od prawie 75 lat 
i ma zamiar 
funkcjonować 
co najmniej drugie tyle
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dziennie udowadniać. Dlatego grupa daw-
nych oraz nowych klientów będzie się stale 
powiększała, a udział Wytwórni na rynku fi l-
trów będzie wzrastał. 

Wspomniał Pan wcześniej, że Wytwórnia 
poszerza swoją ofertę produktową. Czy 
w związku z tym w nadchodzącym roku 
pojawi się także nowa grupa odbiorców?

– Istotnie, nasza oferta stale się powiększa. 
Na wiosnę przedstawimy nowe linie produkto-
we, o których nie chciałbym teraz zbyt wiele opo-
wiadać. Mogę jedynie zdradzić, że będą to no-
wości na rynku krajowym, 
ale także europejskim. 

W dalszym ciągu in-
tensywnie pracujemy nad 
poprawą jakości, nad tym, 
żeby stworzyć produkty 
dla jeszcze bardziej wy-
magających klientów. Dą-
żymy do tego, aby nasze 
fi ltry w niczym nie ustępo-
wały fi ltrom najlepszych, 
znanych producentów – przy zaoferowaniu 
bardziej konkurencyjnej ceny. 

Obserwujemy powrót 
klientów, którzy odeszli 
od nas kilka lat temu, 
zamieniając nasze fi ltry 
na tańsze

Jednocześnie staramy się rozwijać drugi, 
nieco mniej znany fi lar naszej Wytwórni, ja-
kim jest część lotnicza – stąd skrót PZL w na-
zwie fi rmy. Jesteśmy bardzo aktywni w tym 
zakresie, staramy się pozyskiwać nowych od-
biorców. Lotnictwo umożliwia nam też po-
zyskanie najnowszych technologii, które do-
celowo będą miały wpływ na jakość naszych 
fi ltrów. 

W nadchodzącym roku Spółka chce prze-
prowadzić rebranding marki. Czemu bę-
dzie służył ten proces? 

WYWIAD
– Rebranding ma służyć odświeżeniu 

i przypomnieniu marki Sędziszów. Chcieli-
byśmy, żeby nowy brand, nowa wizualizacja 
oraz nowa strategia komunikacji przedstawi-
ły naszym klientom wszystko to, o czym mó-
wiłem: technologię, jakość, dynamikę, entu-
zjazm. Naszym celem jest, aby w związku 
z naszą długoletnią tradycją nie kojarzono nas 
tylko przez pryzmat starego zakładu produk-
cyjnego, ale żebyśmy przekonali do siebie tak-
że młodych odbiorców, którym będziemy się 
kojarzyć z nowoczesnością, dynamiką i siłą. 
Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

ADAM SIKORSKI urodził się w 1972 r. w Opolu. 
Jest absolwentem Akademii Polonijnej w Często-
chowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki 
Gospodarcze. W 2011 r. ukończył studia pody-
plomowe Executive MBA, a w 2013 r. otrzymał 
dyplom ukończenia studiów Executive Doctor 
of Business Administration – EDBA w Instytucie 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie.

Od roku 1992 Adam Sikorski współtworzy 
GRUPĘ UNIMOT. Jest m.in. Prezesem Zarządu 
Unimot Express Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej giełdowej spółki Unimot Gaz 
S.A. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
WF „PZL-Sędziszów” S.A. pełni od chwili nabycia 
większości udziałów w  Spółce – w sierpniu 2012 r. 

Adam Sikorski jest człowiekiem niezwykle 
charyzmatycznym, komunikatywnym i przedsię-
biorczym. Ma opinię prawdziwego tytana pracy. 
Skupia wokół siebie ludzi kreatywnych i energicz-
nych. Prywatnie interesuje się lotnictwem i mo-
toryzacją, a jego wielką pasją jest nurkowanie. 
Od 2011 r. wraz z żoną i dwiema córkami miesz-
ka w Szwajcarii.
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FILTR POWIETRZA WA361600

FILTR POWIETRZA WA22415

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 404,0 mm  201,0 mm  418,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C321500  AM442/1 E316L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 153,0 mm  70,0 mm  210,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C16134/1  AK372/1 E1010L

W

Z

FILTR POWIETRZA WA412550

FILTR POWIETRZA WA202450S

FILTR POWIETRZA WA361610 FILTR POWIETRZA WA201990

FILTR POWIETRZA WA201430S

FILTR POWIETRZA WA50191

FILTR POWIETRZA WA411990

FILTR POWIETRZA WA20930S

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 216,0 mm  195,0 mm  471,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  DONALDSON  HENGST
 CF3300 P605552 E767LS

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 302,0 mm  168,0 mm  524,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON
 C301500/1 AM416/6

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 353,0 mm  201,0 mm  410,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C341500/1  AM442/4 E420L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 264,0 mm  204,0 mm  520,0 mm
ZAMIENNIKI:
 FLEETGUARD  DONALDSON
 AF26124  P617643

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 266,0 mm  170,0 mm  420,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C27998/3, C27998/5 AM447/8 E542L

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 335,0 mm  146,0 mm  43,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON
 C3495 AP092/9

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 204,0 mm  130,5 mm  496,0 mm
ZAMIENNIKI:
 FLEETGUARD  DONALDSON
 AF26125  P617644

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 215,0 mm  124,0 mm  419,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 C22580/1 AM447/9 E842L
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FILTR HYDRAULICZNY 
HP131

WYMIARY:
 ŚREDNICA  GWINT  WYSOKOŚĆ
 94,0 mm  1 3/8-12UNF  240,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  DONALDSON  HENGST
 WH980  P164384  H18W10

FILTR HYDRAULICZNY HP191

WYMIARY:
  ŚREDNICA  GWINT  WYSOKOŚĆ
 112,0 mm  M40x2  231,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  DONALDSON  HENGST
 WD11002  P763987  HF6350

FILTR OLEJU WO1564X
WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 64,0 mm  24,0 mm  113,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 HU618X  OE666/2  E112HD180

FILTR OLEJU WO1567X

FILTR OLEJU WO1569X

FILTR OLEJU WO1568X

FILTR OLEJU WO1055X

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 77,0 mm  26,0 mm  102,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON
 HU825X  OE669/1

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 88,5 mm  25,6 mm  151,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 HU934/1X OE667/2 E102HD156

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 75,6 mm  28,6 mm  200,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 HU831X  OE650/3  E73HD134

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 95,0 mm  33,0 mm  96,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 H1029/1N OM515 E100.34, E100H

FILTR PALIWA WP1564X
WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 95,0 mm  46,5 mm  164,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 PU1058X  PE996 E416KPD36

FILTR PALIWA WP1518x
WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 78,0 mm  25,0 mm  90,5 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 PU9001X PE982/1 E640KPD185

FILTR PALIWA WP1521X
WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW.  WYSOKOŚĆ
 92,0 mm  23,0 mm  75,0 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  HENGST
 PU927X  PE816/8 E425KPD219

NOWOŚCI W OFERCIE
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TECHNOLOGIE

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędzi-
szów” S.A. posiada dobrze wy-
posażone laboratorium, któ-

re pozwala kontrolować jakość wyrobów 
na poszczególnych etapach wytwarzania. 
Wdrożenie każdego typu fi ltra do produkcji 
jest poprzedzone szczegółowymi i wieloeta-
powymi badaniami, dzięki czemu nowy pro-
dukt spełnia wszystkie parametry określone 
przez producenta pojazdu. Wytwórnia pro-
wadzi też zaawansowane badania w dziedzi-
nie rozwoju technologii tych urządzeń.

W laboratorium wykonuje się dwa ro-
dzaje badań: badania materiałów fi ltracyjnych 
oraz badania gotowych wyrobów. Z każde-

Bogate zaplecze badawcze
go dostarczanego do Wytwórni materiału po-
bierana jest próbka, którą bada się pod kątem 
sprawdzenia podstawowych parametrów. 
W przypadku papierów  fi ltracyjnych spraw-
dza się ich grubość, przepuszczalność powie-
trza, wielkość  por, wytrzymałość  itp. 

Pozostała część urządzeń służy do spraw-
dzania gotowych fi ltrów. 

Nasze laboratorium jest podzielone na kil-
ka pracowni, w których sprawdza się  fi ltry po-
wietrza, oleju i paliwa. 

W przypadku fi ltrów powietrza bierze-
my pod uwagę podstawowe parametry, czyli: 
skuteczność  oczyszczania i chłonność. 

Badania przeprowadzane na fi ltrach pa-
liwa i oleju  polegają na sprawdzeniu ich 
funkcjonowania w takich samych warun-
kach jak w pojeździe.  Parametry fi ltrów ba-
damy zarówno metodą wagową  – ważąc 
fi ltr świeży i po próbie, jak i na nowocze-
snych stoiskach, gdzie program kompute-
rowy dokonuje pomiaru przy pomocy tzw. 
liczników cząstek. 

Podczas testu  do  oleju  dodaje się od-
powiednie pyły testowe, o znormalizowanej 
granulacji (w każdym pyle znajduje się  po-

dobna  ilo ść  cząstek o określonej wielkości 
– chodzi o to, aby badania te były porówny-
walne  we wszystkich laboratoriach). Następ-
nie przepuszcza się zanieczyszczony olej przez 
fi ltr i sprawdza stan produktu. Istnieją różne 
normy określające te badania, jednak cel  jest 
ten sam: określamy  ile zanieczyszczeń może 
przyjąć fi ltr oraz ile zanieczyszczeń przedosta-
je się przez fi ltr. W ten sposób badana jest sku-
teczność oczyszczania i chłonność. Dla fi ltrów 
oleju mamy stoisko multipass, czyli wielokrot-
nego przepływu (zanieczyszczony olej wiele 
razy przepływa przez badany fi ltr), a dla fi ltrów 
paliwa – singlepass, czyli jednokrotnego prze-
pływu.

Ponadto w naszym laboratorium prze-
prowadza się badania: szczelności fi ltrów 
puszkowych, wytrzymałości, odporności na 
drgania, na pulsację  ciśnienia, odporności po-
włok na korozję.

Warto też podkreślić, że Wytwórnia pro-
dukuje fi ltry hydrauliczne, przeznaczone do 
ciężkiego sprzętu (maszyny i urządzenia ro-
bocze) dla wojska i lotnictwa, gdzie wymaga-
nia stawiane przed tymi elementami są nie-
zwykle restrykcyjne. 

Anatol Wszołek 
Główny Technolog-Konstruktor
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Do testów wybrano popularny fi ltr, wykorzysty-
wany m.in. w maszynach rolniczych i roboczych: 
CLAAS, CASE IH, LIEBHER FENDT, w samocho-

dach ciężarowych i autobusach, takich jak: AUTOSAN, 
IVECO, VAN HOOL, MAN, NEOPLAN, MERCEDES, SE-
TRA oraz kompresory: DEMAG, SULLAIR i wiele innych.

Wszystkie teksty były wykonywane w tych samych wa-
runkach (temperatura, wilgotność powietrza, pył testowy, 
obudowa wkładu, urządzenie badawcze). 

Dla użytkownika bardzo istotna jest tzw. przepuszczal-
ność pyłu przez fi ltr, ponieważ pył ten zostaje w silniku 
i krąży z olejem w układzie smarowania, dokonując syste-
matycznego niszczenia współpracujących elementów silnika. 
Wyniki badań Lp. 5 pokazują, że wkład z naszej Wytwórni 
posiada najlepszy parametr (tylko 0.9 g).

Drugim istotnym parametrem jest tzw. chłonność lub 
pojemność pyłowa fi ltra. Jest to ilość pyłu, jaką fi ltr zatrzy-
ma do chwili, gdy nastąpi wyraźny wzrost oporów przepływu 
powietrza, powodujący w efekcie większe zużycie paliwa lub 
(w nowszych pojazdach) włączenie sygnalizacji zatkania się 
fi ltra. Parametr ten decyduje o żywotności fi ltra. Od współ-
czesnych fi ltrów wymaga się przebiegu co najmniej 100 tys. 
km. Zestawienie Lp. 4 pokazuje, że nasz wkład ma chłonność 
ponad 4 kg i tylko nieznacznie ustępuje produktom MANN 
i MAHLE.

Trzeci ważny parametr to skuteczność fi ltra, czyli pro-
cent pyłu zatrzymanego w fi ltrze. Jak pokazują wyniki badań, 
nasz wkład jest w tym zestawieniu najlepszy.

Zmierzone na początku testu opory przepływu (badanie 
Lp. 2) wykazały niską wartość 226 mm H2O. Parametr ten ko-
rzystnie wpływa na żywotność fi ltra; wydłuża się zakres pra-
cy do osiągnięcia końcowych oporów przepływu, a te dla 
wszystkich badanych fi ltrów muszą być identyczne. 

Ważnym parametrem fi ltra, który w dużej mierze de-
cyduje o pozostałych parametrach eksploatacyjnych (głów-
nie chłonności), jest powierzchnia znajdującego się w nim 
papieru fi ltracyjnego. Jak wynika z arkusza, tylko wyrób 
MAHLE ma powierzchnię niewiele większą od powierzchni 
naszego wkładu. 

TECHNOLOGIE

WYTWÓRNIA FILTRÓW " PZL - S DZISZÓW" S.A.  Strona:
 ARKUSZ  WYNIKÓW  BADA 1

Nr: PKB /136/13  Stron:
1

Dzia  :  PKB Zlecaj cy PKB 01.06.2013
Pracownia : Bada  Filtrów Powietrza Zlecenie :PKB/33/13 14.06.2013
Przedmiot bada  :  Wk ady filtra powietrza typu WA30-1450 ró nyc Data prod. Il. sztuk

producentów, badane w obudowie MANN - 8
Nr. rysunku: Nr rysunku odbiorcy :

- -
Nr. przewodnika / serii: Nr K.B. Nr P Z :

 - -  - 
W Y N I K I   B A D A  :

Lp. Rodzaj badania wed ug Jednostki 
normy/W.T. miary 1 2 3 4 5 6

1 Ilo  plis ZN-92/2459
i powierzchni filtracyjnej pkt. 2.3

DK
 - powierzchnia filtracyjna m2 13.29 13.66 11.204 11.66 10.74

2 Opory PN-S-34040 mmH2O 245 234 229,6 223 227
przep ywu (Qn=1450 m3/h) pkt. 2.5

3 Skuteczno PN-S-34040
oczyszczania pkt. 2.5
 - skuteczno  ko cowa      % 99.90 99.90 99.82 99.93 99.80
   (po zako czeniu testu)

4 Ch onno   PN-S-34040        g 4130.6 4242.6 2633.9 3618.1 1150.3
filtra pkt. 2.6

5 Ilo  py u przepuszczonego - 4.2 4.1 4.7 2.4 2.3
przez wk ad

Aparatura i przyrz dy pomiarowe : aparat Mullena rodowisko bada :
Stanowisko badawcze ST-01  COOPERS,  - temperatura: (oC) 20
waga dok adniejsza 2D-45/75,  - wilgotno : (%) 85
sekundomierz H/034/S,  - ci nienie: (hPa) 998

ZN-92/2459,
PN-S-34040, DK
WF, MANN, MAHLE 

        Exmot, Filtron, ASSO

99,98

g 0.9

Warto  oznaczona.

4027.9

226

13.30

Nr 1 – WF "PZL-Sędziszów", Nr 2 – MANN, 
Nr 3 – MAHLE, Nr 4 – EXMOT,
Nr 5 – FILTRON, Nr 6 – ASSO

Wyniki badań porównawczych wkładów fi ltra powietrza WA30-1450 

Andrzej Majka
Konstruktor w Dziale 

Konstrukcji, 
Rozwoju i Badań

Najlepszy wynik 
wśród producentów
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Z NASZEJ HISTORII

Działalność Wytwórni w latach 1939–55

W 1938 r. na terenie Sędziszowa zostaje zorganizowana spółka akcyjna, której celem 
jest rozwinięcie produkcji mechanicznej.  Legalizacja działalności Spółki następuje 
w 1939 r., a jej pierwotna nazwa brzmi: Przemysł Pomocniczy COP Sp. z o.o. W skład 

pierwszego Zarządu wchodzą: Jan Kroczka – założyciel i dyrektor Spółki oraz Antoni Dejna.
W tym czasie zakład produkuje głównie armaturę dla Zakładów H. Cegielskiego w Rzeszo-

wie i Poznaniu, okucia wozów do Zakładów Drzewnych oraz drobne części samochodowe. 
Zatrudnia łącznie 30 osób. Sędziszów nie ma wówczas podłączonej energii elektrycznej, więc 
maszyny typu obrabiarki są napędzane ręcznie. 

Podczas działań wojennych w 1939 r. zakład nie uległa zniszczeniu. W następnym roku pro-
dukcja zostaje wznowiona, zwiększa się też ilość pracowników do 40. 

Jednak w 1942 r. część dotychczasowej hali produkcyjnej zajmują Niemcy, uruchamiając tam 
produkcję drezyn kolejowych o napędzie ręcznym i spalinowym. Warsztaty są od siebie oddzie-
lone, a pracownicy Spółki nie mają prawa wstępu na teren hali zajmowanej przez okupantów. 
Zakład zmienia nazwę na „Drezenenbau”, a zarząd nad nim obejmuje administracja niemiecka. 
Miesięczna produkcja wynosi wówczas ok. 50 sztuk drezyn ręcznych oraz ok. 30 sztuk drezyn 
o napędzie silnikowym. Zatrudnia się tu ok. 150 pracowników, głównie z Sędziszowa.

Sytuacja przeciąga się do 1944 r., czyli do chwili cofnięcia się linii frontu. W tymczasie pra-
wie wszystkie pomieszczenia produkcyjne zostają zniszczone względnie spalone przez cofają-
ce się wojska niemieckie. Odbudowy zniszczeń podejmują się pracownicy. Zakład ponownie 
przyjmuje nazwę „Przemysł Pomocniczy COP Spółka z o.o”.

W ramach kooperacji dla sąsiednich Zakładów Drzewnych znów zostaje uruchomiona 
produkcja okuć do wozów. Sędziszowski zakład, jako jedyny w Polsce,  rozpoczyna też pro-
dukcje produkcję pierścieni uszczelniających „Simmera” . 

Koniec roku 1950 stanowi dla załogi okres przełomowy. Nadzór nad zakładem obejmuje 
Dyrekcja Państwowego Przemysłu Miejscowego w Rzeszowie. W chwili upaństwowienia za-
kład zatrudnia 66 robotników i 6 pracowników umysłowych. Podstawowym asortymentem są 
nadal pierścienie „Simmera”. 

Rok później Zakład zostaje przejęty przez Wojewódzki Urząd Przemysłu Terenowego 
w Rzeszowie i zmienia nazwę na Sędziszowskie Zakłady Przemysłu Terenowego. W latach 
1952–53 następuje dwukrotny wzrost produkcji i kolejna zamiana nazwy – na Sędziszowskie 
Zakłady Przemysłu Motoryzacyjnego. Uruchamia się wówczas nowe asortymenty, m.in. roletę 
chłodnicy i zbiornik płynu hamulcowego dla potrzeb FSC Starachowice. 

Produkcja pierwszego fi ltra zostaje rozpoczęta w 1955 r. Jest to fi ltr powietrza do samocho-
du „Star”. Trzy lata później zostaje uruchomiona produkcja samochodowych fi ltrów oleju. 
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Urodził się w 1957 r. w Krzeszowicach. Jest ab-
solwentem Politechniki Kijowskiej oraz Politech-
niki Częstochowskiej. W 2005 r. ukończył Stu-
dium Menedżerskie WIFI w Austrii. 

Z GRUPĄ UNIMOT związany od roku 
2000, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrek-
tora Zarządzającego w Unimot-Truck Sp. z o.o., 
a następnie Członka Zarządu. Od 2013 r. Bo-
gusław Satława jest Członkiem Zarządu Unimot 
Express Sp. z o.o., a od 1 lipca 2013 r. – Preze-
sem Zarządu UNIMOT GAZ S.A. Stanowisko 
Prezesa Zarządu WF „PZL-Sędziszów” S.A. ob-
jął z dniem 25 listopada 2013 r.

Bogusław Satława przez 17 lat pracował jako 
nauczyciel przedmiotów technicznych w szko-
le średniej i równolegle przez 5 lat jako nauczy-
ciel akademicki na Politechnice Częstochowskiej. 
Jest osobą otwartą i kontaktową, szybko nawiązuje 
relacje z otoczeniem. Prywatnie miłośnik literatury 
pięknej i muzyki klasycznej. Uprawia turystykę gór-
ską. W wolnym czasie najchętniej pielęgnuje ogród.
Żonaty, ma dwóch synów i dwoje wnucząt.

Jakie wyzwania stoją przed Panem jako no-
wym Prezesem Wytwórni?

Stanowisko Prezesa Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. objąłem dopiero w li-
stopadzie br., ale ogrom pracy i zmian, któ-
re tam nastąpiły, obserwowałem na bieżąco 
z poziomu jednego z inwestorów – spółki 
Unimot Express Sp. z o.o. Od samego po-
czątku widzę wielki potencjał w tym przed-
siębiorstwie, które ma niewątpliwie najdłuż-
szą tradycję i doświadczenie na polskim rynku 
fi ltracji. 

Najważniejszym wyzwaniem, jakie so-
bie stawiam na chwilę obecną jest zwiększe-
nie udziału Wytwórni w rynku. Będziemy też 
kontynuować rozpoczęte procesy automaty-
zacji i organizacji produkcji, celem poprawy 
atrakcyjności naszej oferty. 

W ostatnim roku Wytwórnia wprowa-
dziła do oferty kilkaset nowych wyrobów. 
Zamierzam utrzymywać ten trend i do-
prowadzić do sytuacji, w której nasza ofer-
ta pokryje ponad 90% parku samochodo-
wego. 
W jaki sposób można dotrzeć do oferty 
Wytwórni? Jakimi kanałami prowadzona 
jest sprzedaż?

Produkty Wytwórni są dostępne w ca-
łej Polsce dzięki dobrze zorganizowanej sie-
ci dystrybutorów. Nasi partnerzy handlowi 
otrzymali od nas nie tylko bardzo atrakcyj-
ny produkt w dobrej cenie, ale też wsparcie 
marketingowe i pomoc w budowaniu prze-
wagi konkurencyjnej, m.in. przez wewnętrz-
ne szkolenia na terenie Wytwórni. Umowę 
z partnerami wzbogaciliśmy motywacyjnymi 
systemami bonusowania i rabatowania, które 
dodatkowo zwiększyły ich atrakcyjność. 

Aktualnie fi nalizujemy umowy dystrybu-
cyjne na rok 2014, które wkrótce przedsta-
wimy naszym obecnym i nowym partnerom 
biznesowym.
Jak wygląda rozwój Spółki na rynkach eks-
portowych?  

Na terenie Europy Wytwórnia posiada 
stałych, lojalnych partnerów biznesowych.  
Od wielu lat dostarcza też fi ltry dla renomo-
wanych producentów samochodów. Możli-
wości na tych rynkach są naprawdę duże. 

Od bieżącego roku prowadzimy inten-
sywne działania, mające na celu zwiększenie 
portfela klientów zagranicznych. Z sukcesem 
rozwijamy sprzedaż na rynkach: rosyjskim 
i białoruskim. Równocześnie pracujemy nad 

zwiększeniem sprzedaży na rynkach: wło-
skim, niemieckim, ukraińskim oraz francu-
skim.
W którym kierunku Wytwórnia będzie się 
rozwijała w 2014 r.? Na co zamierza Pan po-
łożyć szczególny nacisk?

W nadchodzącym roku z pewnością zin-
tensyfi kujemy współpracę z wojskiem i lotnic-
twem. Wytwórnia spełnia restrykcyjne wy-
mogi produkcji dla lotnictwa, dlatego duży 
nacisk położymy właśnie na ten sektor.  

Ponieważ zakład dysponuje własnym 
zapleczem badawczym, które jest w stanie 
sprostać wysokim oczekiwaniom klientów 
i konkurować z wiodącymi fi rmami, planu-
jemy rozwinąć ofertę dedykowaną dla prze-
mysłu. 

Jednym z tegorocznych fl agowych wyro-
bów Wytwórni są fi ltry do samochodów cię-
żarowych, których produkcję także będziemy 
zwiększać w następnym roku.

Ponadto wprowadzimy szereg działań 
marketingowo-wizerunkowych, mających na 
celu  sukcesywne podnoszenie wartości na-
szej marki na rynku. Moim gorącym pragnie-
niem jest, aby wyroby z Sędziszowa znów 
były fi ltrami pierwszego wyboru. 

O przyszłości Wytwórni i planach jej rozwoju 
w nadchodzącym roku opowiada Bogusław Satława 
– Prezes Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA
Bogusław Satława, Prezes Zarządu
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24 lata to dużo czy mało? 
W porównaniu z Wytwórnią Filtrów 

„PZL- Sędziszów” S.A. 24 lata istnienia na ryn-
ku to z pewnością niewiele. Jednak przetrwać 
i rozwijać się w czasach ogromnych przemian 
historycznych, politycznych i gospodarczych, 
przy tak dużej konkurencji w branży motory-
zacyjnej, to naprawdę duży sukces. 

Początki fi rmy były bardzo skromne. 
Jako jednoosobowa spółka cywilna MOTO-
-HURT rozpoczął swą działalność od dystry-
bucji fi ltrów. Powstanie tej ajencji było praw-
dziwym strzałem w dziesiątkę, ponieważ po 
upadku central składowych odpowiadających 
za dystrybucję fi ltrów w Sędziszowie, Wy-
twórnia miała zapełnione magazyny. Pojawie-
nie się spółki z siedzibą w wynajmowanych 
obiektach w Sędziszowie, która zdecydowała 

się poprowadzić dystrybucję fi ltrów we wła-
snym zakresie, szczęśliwie rozwiązało ten 
problem.

W 1992 r., w związku z dynamicznym 
rozwojem fi rmy, przeniesiono jej siedzibę 
do obiektów na nowo zakupionym terenie 
w Ropczycach. Już wtedy, prowadząc han-
del hurtowy i detaliczny części i akcesoriów 
motoryzacyjnych oraz ogumienia, MOTO-
-HURT bardzo dynamicznie się rozwinął. 
Firma rozszerzyła swoją ofertę o dystrybu-

cję świec, amortyzatorów samochodowych 
oraz opon. 

Ambicją i główną strategią fi rmy było 
ciągłe rozszerzanie oferty o kolejne wyro-
by z branży motoryzacyjnej. Spółka nawią-
zywała współpracę ze znaczącymi na rynku 
fi rmami oraz uzyskała certyfi katy autoryza-
cji na prowadzenie hurtowej sprzedaży jako 
solidny i lojalny dealer. W grudniu 1996 r. 
MOTO-HURT przekształcił się w Sp. z o.o., 
a w grudniu 2007 r. został spółką akcyjną.

HURTOWNIA 
MOTORYZACYJNA

MOTO-HURT S.A jest jednym z największych dystrybutorów części 
zamiennych oraz opon. Firma istnieje na rynku od 1989 r.

NASI PARTNERZY
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Obecnie w ofercie handlowej MO-
TO-HURT S.A. znajdują się artykuły mo-
toryzacyjne najbardziej renomowanych 
producentów, jak: Wytwórnia Filtrów „PZL-
-Sędziszów” S.A., Exide Technologies S.A., 
Iskra, FA Krosno S.A., Fomar Borg Automo-
tive S.A., Delphi. Firma oferuje też ogumie-
nie największych koncernów oponiarskich, 
tj.: Goodyear, Michelin, Continental, Yoko-
hama, Hankook, Kabat.

Aktualna oferta handlowa obejmuje na-
stępujące grupy produktów:
 ogumienie (opony i dętki, ochraniacze) 

pojazdów: osobowych, dostawczych, 

NASI PARTNERZY

Co jest siłą 
MOTO-HURT S.A.?

Kazimierz Kozek, 
Prezes i właściciel MOTO-HURT S.A

Silną i solidną markę tworzymy przez 
szybkie dostosowywanie się do po-
trzeb zmieniającego się rynku, sta-

ranną i fachową obsługę oraz sprawną 
dystrybucję towarów. Aktualnie fi rma 
współpracuje z 550 dostawcami aktyw-
nymi, co daje blisko 38 tys. pozycji asor-
tymentowych. Zajmuje to łącznie 7 tys. 
m2 powierzchni magazynowych, czyli tyle 
co boisko piłkarskie. Towary dostarczane 
są do ok. 1 700 klientów. 

Firma posiada sprawnie działający system 
logistyczny, zapewniający dystrybucję towa-
rów na terenie prawie całego kraju. Dystry-
bucja ta odbywa się zarówno z Ropczyc, jak 
również z oddziałów fi rmy w Piekarach Ślą-
skich, Rzeszowie, Wałbrzychu. W celu po-
prawy standardu obsługi naszych klientów, 
w 2012 r. uruchomiono specjalną Wyszuki-
warkę części motoryzacyjnych i opon, znaj-
dujących się w ofercie MOTO-HURT S.A. 
Oferta fi rmy została zintegrowana z danymi 
zawartymi w katalogu TecDoc. 

Siłą MOTO-HURT S.A. są także pra-
cownicy. Obecnie fi rma zatrudnia 155 
osób. Niektórzy pracują tu od początku 
powstania fi rmy. Ciekawostką jest, że w fi r-
mie pracują całe rodziny, fenomenem zaś 
– bardzo niska rotacja zatrudnienia. Spółka 
posiada też stałe umowy w zakresie świad-
czenia usług z przewoźnikami. 

ciężarowych, rolniczych, przemysło-
wych, motocyklowych i rowerowych

 części zamienne: fi ltry, elementy zawie-
szenia, układu hamulcowego, układu kie-
rowniczego, części silnika i skrzyni bie-
gów, tłumiki, obręcze, akumulatory 

 pozostałe: oleje i smary, płyny do chłodnic 
i spryskiwaczy, akcesoria. 

Potencjał fi rmy MOTO-HURT S.A to 
również Serwisy Wymiany Ogumienia w od-
działach w Rzeszowie i Piekarach Śląskich, 
oferujące fachową wymianę i naprawę ogu-
mienia czy wymianę oleju, oraz Okręgowa 
Stacja Diagnostyczna w Ropczycach, w któ-

rej wykonuje się profesjonalne przeglądy 
techniczne pojazdów oraz ekspertyzy poko-
lizyjne.

Anna Górka 
Dział Marketingu 

MOTO-HURT S.A.

MOTO–HURT S.A.
ul. Mickiewicza 107, 39-100 Ropczyce
tel. (17) 22 18 961, fax (17) 22 18 014
e-mail: moto-hurt@moto-hurt.pl
www.moto-hurt.pl
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Z WIZYTĄ U KLIENTA

Filtrami z Sędziszowa handluję od chwi-
li gdy założyłem sklep – od 2001 r. 
W tamtym czasie miałem w ofercie 

tylko wasze fi ltry, bo mechanicy najchętniej 
je zamawiali. Bardzo chwalili fi ltry z Sędzi-
szowa, twierdzili, że są najlepsze, więc tyl-
ko takie sprowadzałem. A ponieważ numery 
były proste do zapamiętania, szybko się ich 
nauczyłem. Z łatwością dopasowuję rodzaj 
i typ fi ltra do marki samochodu. 

Wasze znakowanie produktów jest bar-
dzo czytelne; teraz nie ma myślników między 
cyframi, ale zasada jest ta sama. To mi ułatwia 

pracę. Filtry wybieram z katalogu i zamawiam 
przez hurtownię. 

Uważam, że fi ltry z Sędziszowa są dosko-
nałej jakości. Odkąd nimi handluję, nie miałem 
żadnych reklamacji. Zdarzył się może jeden 
zwrot, z powodu wady fabrycznej, ale 2 dni 
później dostałem nowy fi ltr. Zwłaszcza fi ltry 
oleju są bardzo wytrzymałe, naprawdę speł-
niają swoje zadanie. Klienci bardzo chwalą te 
wyroby. 

Dziennie sprzedaję ok. 10 sztuk fi ltrów, ale 
wszystko zależy od sezonu. Teraz, w okresie 
jesienno-zimowym, najlepiej schodzą fi ltry pa-

liwa. Za to wiosną najwięcej zamówień mam 
na przeciwpyłkowe fi ltry powietrza.

Nawet teraz, kiedy w ofercie mam też wy-
roby konkurencyjnych fi rm, robię crossy na fi l-
try z Sędziszowa. Bo są najlepsze. Macie też 
atrakcyjne ceny w stosunku do innych fi rm.

Zauważyłem, że po wejściu nowego in-
westora jeszcze bardziej zwiększyła się dostęp-
ność waszego towaru. No i opakowania – są 
atrakcyjne, przejrzyste. 

Z pełnym przekonaniem polecam fi l-
try z Sędziszowa wszystkim swoim klientom. 
I mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. 

Numery waszych fi ltrów 
znam na pamięć

Rafał Rachwalik – właściciel sklepu 
Autoczęści Raf-Mot w Kłomnicach



19Filters & Service

DEBIUTY 2013

Stożkowe fi ltry powietrza
Filtry stożkowe posiadają specjalny system fi ltrujący powie-

trze, opracowany z myślą o samochodach dysponujących wy-
sokimi osiągami. Głównym zadaniem tego rodzaju fi ltrów jest 
znaczne podnoszenie mocy i momentu obrotowego silnika. 
Specjalna, stożkowa budowa fi ltra pozwala uzyskać wirujący 
efekt, a materiał fi ltracyjny stawia mniejszy opór niż w przy-
padku tradycyjnego fi ltra papierowego. Dzięki temu prze-
pływ powietrza zwiększa się aż do 
90%. Skutkuje to m.in. wzro-
stem mocy silnika i zmniej-
szeniem zużycia paliwa. Sa-

mochód wydaje też piękne, basowe 
brzmienie. Filtry stożkowe polecane 

są przede wszystkim do samochodów wyścigowych. 

Stożkowe fi ltr
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Filtry i wkłady powietrza 
do samochodów 
ciężarowych

Dzięki zastosowaniu ognioodpornych ga-
tunków papierów fi ltracyjnych typu „Flame 
Retardant”, ich polimeryzacji oraz specjalne-
mu plisowaniu, udało nam się osiągnąć naj-
wyższą jakość wyrobów.

Zaawansowana technologia produkcji  
tych fi ltrów przekłada się bezpośrednio na:
 bardzo wysoką skuteczność oczyszczania, 

rzędu 99,99%
 doskonałą chłonność zanieczyszczeń, 

nawet o 50%
 dłuższą żywotność fi ltra
 odporność na długotrwałe użytkowanie 

w warunkach podwyższonej wilgotności
 komfort i bezpieczeństwo użytkowania
 zwiększenie ochrony silnika i umożliwie-

nie osiągania wysokich przebiegów bez 
konieczności r emontu konieczności r emontu 

Nowe linie produktowe 
W ciągu ostatniego roku Wytwórnia przeszła prawdziwą metamorfozę. Oprócz zmiany 

systemu wizualizacji (m.in. opakowania i przejrzysty system oznakowania fi ltrów), wdrożo-
no nowe linie produktowe. 

Oferta została wzbogacona o fi ltry:
  stożkowe
  do ciągników i maszyn rolniczych
  do samochodów ciężarowych

Linia fi ltrów PDL  
Zastosowanie – maszyny rolnicze i przemysłowe, samochody ciężarowe z silnika-
mi Diesel. Nowe fi ltry paliwa typu PDL są wykonane z papieru dwuwarstwowego.  
Charakteryzują  się  bardzo wysoką dokładnością  fi ltracji,  zwiększoną chłonnością 
zanieczyszczeń oraz wydłużonym okresem eksploatacji. Posiadają większą odpor-
ność na temperaturę paliwa w porównaniu do fi ltrów standardowych. Są też od-
porne na zwiększone natężenie przepływu paliwa, które występuje nowoczesnych 
w silnikach z systemem Common Rail.
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NOWOŚĆ NA RYNKU!
Dedykowane zestawy fi ltrów

Wytwórnia Filtrów” PZL-Sędziszów” S.A. jako jedyna w Polsce wprowadziła 
do sprzedaży specjalne zestawy fi ltrów. 

Są to najwyższej jakości fi ltry powietrza, oleju i kabiny, przygotowane dla konkret-
nych modeli pojazdów. Dzięki temu w jednym praktycznym zestawie można na-
być najczęściej wymieniane fi ltry, bez konieczności wyszukiwania poszczególnych 
numerów. Cena fi ltrów w zestawie jest konkurencyjna w stosunku do zbiorowej 
ceny pojedynczych wyrobów.

Zestawy są dostępne dla wszystkich najpopularniejszych marek samocho-
dów. Jeśli szukasz zestawu do konkretnego modelu samochodu – zajrzyj na 
stronę internetową 

www.wf-fi lter.pl/site/kit
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BLIŻEJ KLIENTA

Pulpit 
Kontrahenta

To narzędzie ułatwiające pracę naszym klientom, mające na celu maksymalne uspraw-
nienie procesu składania zamówień. 
Program stwarza możliwość: 

 składania zamówień
 przeglądania statusu zamówienia
 kontroli dostępności produktów 
 optymalizacji zamówień pod kątem ilości sztuk w opakowaniach zbiorczych
 generowania dokumentów sprzedaży (faktur)
 składania ewentualnych reklamacji
 dostępu do promocji organizowanych przez Wytwórnię

SMS-owy 
system 
powiadam iania 
o przesyłce

W listopadzie 2013 r. Wy-
twórnia Filtrów „PZL-Sę-
dziszów” S.A. wprowadzi-

ła nowoczesny system informowania 
kontrahentów o nadaniu przesyłki 
do przewoźnika. Takie rozwiązanie 
umożliwia szybki dostęp do infor-
macji i pozwala klientowi na dalsze 
śledzenie statusu wysyłki.

Powiadomienie (w formie SMS lub 
e-mail) z numerem listu przewozowe-
go i danymi przewoźnika jest wysyłane 
automatycznie do wszystkich dystry-
butorów współpracujących z Wytwór-
nią Filtrów. Dzięki temu, że informa-
cja jest udostępniana tuż po wydaniu 
towaru z magazynu, klient ma możli-
wość szybkiego dostępu do istotnych 
danych. 

– Takie rozwiązanie pozwala 
usprawnić obsługę klientów, oszczędza 
czas naszych kontrahentów i pracow-
ników Działu Obsługi Klienta, a przede 
wszystkim ułatwia szybkie odnalezienie 
numeru listu przewozowego – mówi 
Agnieszka Całko, Dyrektor Handlowy 
Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” 
S.A.

W najbliższym czasie Wytwórnia 
planuje wprowadzić kolejne udogod-
nienia dla swoich klientów. 
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Mając na uwadze fakt, że 74% od-
biorców w mniejszym lub więk-
szym stopniu oczekuje jasnej  infor-

macji o tym, że wyrób był wyprodukowany 
w kraju*, Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędzi-
szów S.A.” przystąpiła do akcji społecznej 
„590 powodów”. Jako krajowy producent, 
chcemy przede wszystkim komunikować 
polskość, a tym samym przekonać konsu-
mentów do wspierania rodzimej gospodarki.

Będąc partnerem akcji „590 powodów”, 
staramy się realizować jej cele, do których na-
leżą m.in.:
 prezentowanie zalet kupowania polskich 

produktów
 zwiększenie świadomości ekonomicznej 

– patriotyzm ekonomiczny
 zachęcenie do czynnego udziału w społe-

czeństwie.
Grono fi rm wspierających akcję „590 po-

wodów” stale się powiększa. Na chwilę obec-
ną do akcji przyłączyło się 94 producentów 
z całej Polski. 

Inicjatorem i koordynatorem akcji jest 
Stowarzyszenie P EMI.

*  dane pochodzą z raportu z badań Stowarzy-
szenia PEMI, przeprowadzonego w listopadzie 
2012 r.

CZY WIESZ, ŻE KUPUJĄC TEN PRODUKT PRZYCZYNIŁEŚ SIĘ DO: 
1. Wzrostu polskiego PKB,

2. Wzmocnienia rynku pracy w Polsce,
3. Wsparcia rozwoju polskiego biznesu,

4. Zwiększenia nakładów w służbie zdrowia i służbach mundurowych

STARAJ SIĘ KUPOWAĆ POLSKIE PRODUKTY! JAK JE ROZPOZNAĆ?
Nic prostszego. Podczas zakupów szukaj produktów które:

1. Posiadają kod kreskowy rozpoczynający się od 590,  
a także mają informację na opakowaniu o tym, że produkt wyprodukowano w Polsce

2. Szukaj produktów oznaczonych logotypem „590 powodów”

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.590POWODOW.PL ORAZ WWW.FACEBOOK.COM/590POWODOW

Dziękujemy Ci 
za zakup polskiego produktu

Koniecznie zajrzyj na drugą stronę ulotki!

Jesteśmy partnerem 
akcji społecznej 

„590 powodów”… aby kupować polskie produkty

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA



DYREKTOR HANDLOWY
Agnieszka Całko

  502 500 416
agnieszka.calko@wf-sedziszow.pl

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
 Tomasz Kajda

  665 100 577
tomasz.kajda@wf-sedziszow.pl

 Elżbieta Ozga

  609 012 100
elzbieta.ozga@wf-sedziszow.pl

 Witold Świder

  609 566 117
witold.swider@wf-sedziszow.pl

 Tomasz Pyrlik

  517 330 738
tomasz.pyrlik@extremizer.pl

PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
Krzysztof Rogacki

  609 012 113
krzysztof.rogacki@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ HANDLOWY

SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
DZIAŁ SPRZEDAŻY KRAJOWEJ
Elżbieta Ozga

  609 012 103 
elzbieta.ozga@wf-sedziszow.pl

Witold Świder

  609 012 101 
witold.swider@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ EKSPORTU
Krystyna Patela

  607 605 328 
krystyna.patela@wf-sedziszow.pl

Katarzyna Ochał

  (17) 74 50 335 
katarzyna.ochal@wf-sedziszow.pl

Agnieszka Bułas

  (17) 74 50 346  
agnieszka.bulas@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ PRODUKCJI WOJSKOWEJ 
I LOTNICZEJ
Robert Chrobak

  609 012 112 
robert.chrobak@wf-sedziszow.pl

DZIAŁ MARKETINGU I PR
Katarzyna Tokarz

  667 664 085
katarzyna.tokarz@wf-sedziszow.pl

Marta Bilonowicz

  500 006 078 
marta.bilonowicz@wf-sedziszow.pl

DORADCA HANDLOWO-TECHNICZNY
Piotr Mokrzycki

  609 012 116 
piotr.mokrzycki@wf-sedziszow.pl



WOJEWÓDZTWO NAZWA FIRMY ADRES TELEFON

dolnośląskie

PPUH Bolbar Sp.z.o.o 59-700 Bolesławiec, Kościuszki 12 75 732 26 87
BUWAR Sp.z.o.o 59-220 Legnica, Nowodworska 41 76 850 63 11
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Spółka Jawna 59-300 Lubin, Towarowa 5 76 746 17 00
POLMOZYT JELCZ Spółka Akcyjna 55-220 Jelcz-Laskowice, Wrocławska 10 71 381 94 00
SF-FILTER Sp. z o.o. 59-300 Lublin, Towarowa 10 76 746 73 00

 kujawsko-
-pomorskie

Hurtownia Unigum 87-100 Toruń, Dworcowa 3 D 56 657 40 40

lubelskie Hurtownia Motoryzacyjna KORWEX 20-704 Lublin, Wojciechowska 7 D 81 446 55 22

łódzkie

Agroma Kutno Sp.z.o.o 99-300 Kutno, Sklęczowska 42 24 355 32 00
ZUH Auto Serwis Czerniak Zdzisław 98-300 Sieniec, Sieniec 84 A 43 842 88 42
OLE-PAR PPHU 91-341 Łódź, Brukowa 90 42 650 06 07
Motomark Plus Tomasz Szumicki 98-200 Sieradz, Polskiej Organizacji Wojskowej 27 43 822 45 57
P.P.H.U. „PANAS" 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Chorzęcin 166 44 616 41 64
RUTMAX Hurtownia Olejów Silnikowych i Filtrów Tomaszów Mazowiecki 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Warszawska 145 44 723 37 74
ZHS Łódz Zakłady Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. 93-120 Łódź, Przybyszewskiego 176/178 42 250 24 00

małopolskie

Arge Paliwa Sp. z o.o. 31-586 Kraków, Centralna 53 12 643 63 12
BEHAMOT Sp. z o.o 30-555 Kraków, Wodna 6 12 655 24 52
F.H. MOTOROL KAŁKUS SP.J. 31-231 Kraków, Bociana 19 12 420 44 00
STADMAR Sp.z.o.o 32-052 Radziszów, Szkolna 8 32 352 06 32

mazowieckie

BEST Firma Handlowa Spółka Jawna 05-816 Michałowice, Opacz, Centralna 24 22 723 04 03
JARO-FILTR Robert Szewczyk, Jacek Wrzosek Spółka Jawna 03-684 Warszawa, Mechaników 12 c 22 510 10 20
Autko. Dystrybutor części samochodowych 09-400 Płock, Przemysłowa 7 24 366 88 78
BREMS-CAR Konrad Budzyna – Dawidowski 05-270 Marki, Słoneczna 2 b 22 781 31 62
Hurtownia CARTEX 08-400 Garwolin, ul. Targowa 66 25 682 64 38
ZPH Rol-Mar Andrzej Markowski 09-500 Gostynin, Kutnowska 98 24 362 30 01
TECH-ROL Sp. z o.o. 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poznańska 99 22 731 26 00
CERMOTOR 04-403 Warszawa, Dziewosłęby 22 22 612 83 33
Hurtownia Motoryzacyjna Motpol, Zdzisław Walter Sp. J. 09-100 Płońsk, Dalanówek 57 23 662 69 36

opolskie
DAV D.A Vogel 45-327 Opole, Ozimska 184 77 457 66 59
PHUP JANEX SP.J. 45-763 Opole, Żniwna 3 77 474 46 70

podkarpackie
M.I.C.S. Polska Sp. z o.o. 39-120 Sędziszów Małopolski, Fabryczna 4 17 74 50 115
Z.P.H. JAN TARAPATA 39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 3 17 774 36 40
Hurtownia motoryzacyjna MOTO-HURT S.A 35-506 Rzeszów, Krakowska 150 B 17 221 86 23

podlaskie

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „DIVERSA” Jerzy Sosnowski 15-111 Białystok, 1000-lecia PP 2 85 664 31 71
MOTO-AGRO Jacek Błoch, Dariusz Dziuba S.J. 15-620 Białystok, Elewatorska 52 85 651 85 12
P.H.U. FILTRO-MAK 19-300 Ełk, Emili Plater 18A 87 621 69 25
PHU Henryk Gosk 18-300 Zambrów, Mazowiecka 57 86 271 15 40

pomorskie
ZH Iwex Ryszard Iwanowski 80-711 Gdańsk, Szutowska 20 58 301 83 50
ARMAPOL 81-571 Gdynia, Chwaszczyńska 190 B 58 629 81 01
H.M.B DAMPS-POL 83-305 Pomieczyno, Rąb, Przemysłowa 6 kom. 501 477 815

śląskie

ABC Hurtownia Motoryzacyjna Sp.j 40-272 Katowice, Paderewskiego 71 32 255 57 11
PUH ARAD - Maźniak Artur 42-200 Częstochowa, Rydza Śmigłego 29 kom: 509 409 144
AutoGP S.C 44-100 Gliwice, Toszecka 7 32 494 30 30
Technika Filtracji Rudfi l S.C 41-707 Ruda Śląska, Moniuszki 5 32 240 70 62
PHU ELISTAR 41-808 Zabrze, Budowlana 4 32 272 15 93
Unimot Express Sp. z o.o. 42-280 Częstochowa, Torowa 3 B 34 361 83 97
ITALPARTS Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, Jankowicka 9 32 433 01 61
AMT Krzepice 42-160 Krzepice, Kościuszki 36 34 317 61 08
ARIS Sp.z.o.o Sprzedaż HURTOWA i DETALICZNA 41-500 Chorzów, Stacyjna 11 32 346 18 31
HYDROTRADE Polska 43-200 Pszczyna, Piwowarska 20/7 32 431 01 42
Firma Handlowa PROMOTOR BIS Jadwiga Dybilas 43-300 Bielsko-Biała, Legionów 54 33 829 53 67

świętokrzyskie KIELPOL SP.J. 25-365 Kielce, Mielczarskiego 57 41 345 38 74
warmińsko-
-mazurskie

AGROMA Olsztyn Grupa Sznajder Sp.z.o.o 10-416 Olsztyn, Towarowa 9 89 537 53 00
Premar Sp.z.o.o 10-416 Olsztyn, Towarowa 15 89 532 04 21

wielkopolskie

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TRANS-KOL" Zenon Sobczak 62-600 Koło, Toruńska 186 63 261 94 81
Przedsiębiorstwo Handlowe Agroma S.A w Poznaniu 62-006 Bogucin Kobylnica, Gnieźnieńska 99 61 877 38 21
AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy S.C 63-322 Gołuchów, Poznańska 19 62 76 16 215
FARMER Raniś - Zmyślony Spólka jawna 63-460 Fabianów, Nowe Skalmierzyce, Kalińska 3 62 762 90 92
PH AGROMARKET Ewa Skrzypczak, Mirosław Skrzypczak, Leszek Skrzypczak 62-023 Gądki, Jaryszki 4 61 663 96 01
PHUP ASO OPATÓWEK Sp. z o.o. 62-860 Opatówek, Tłokinia Kościelna, ul. Kościelna 42 62 761 43 09
ArmiCar S.C. 62-600 Gniezno, Grunwaldzka 6 61 423 74 80
AUTO CENTRUM 62-800 Kalisz, ul. Warszawska 40 62 764 80 80
Hurtownia Filtrów i Olejów HURTECH 64-200 Wolsztyn, Kręta 1 68 347 23 41
Hurtownia Motoryzacyjna POLPARTS Sp.z.o.o 61-057 Poznań, Gorzysława 61 873 21 89
STOMIL Sanok Dystrybucja 62-006 Bogucin, Gnieźnieńska 99 61 875 97 94

zachodnio-
-pomorskie

Sklep patronacki WF PZL Sedziszów 70-800 Szczecin, Sztutowska 91 460 07 62
Wigropol L.R. 70-784 Szczecin, Struga 62-64 91 46 24 283
PH Sprzętem Rolniczym AGROMA S.A 70-813 Szczecin Dąbie, Letnia 12 91 46 00 002

Nasze fi ltry są dostępne na terenie całej Polski dzięki sieci dystrybutorów. 
Wejdź na stronę www.wf-fi lter.pl i znajdź oddział dystrybutora w swoim regionie.


