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Szanowni Państwo,
Minione lato przy-

niosło Wytwórni Filtrów 
PZL SĘDZISZÓW S.A. 
szereg wydarzeń i zmian. 
Z całą pewnością nie był 
to dla nas tzw. sezon 
ogórkowy. 

Przede wszystkim 
wdrożyliśmy kolejny etap 
procesu rebrandingu, 
o którym informowaliśmy 
w poprzednim numerze 
kwartalnika. Wytwórnia 
zaczęła komunikować 
nową nazwę, wizualiza-
cję i strategię, co dodało 
jej wyrazistości i lepszej 
rozpoznawalność na rynku. Nasi klienci otrzymali produkty w nowych 
opakowaniach, mogą też korzystać z bardziej atrakcyjnej strony inter-
netowej.

W okresie wakacyjnym Wytwórnia przeszkoliła też młodą kadrę 
– uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. Ponad-
to na terenie zakładu rozpoczęto optymalizację procesów produk-
cyjnych.

Jednak najważniejszym wydarzeniem, do którego przygotowywa-
liśmy się przez wakacyjny okres, były  obchody 75. rocznicy istnienia 
Wytwórni. Z tej okazji zainicjowaliśmy kilka społecznych akcji oraz zin-
tegrowaliśmy się z lokalną społecznością, pracownikami i wszystkimi 
współtwórcami zakładu. Szerzej o jubileuszu informujemy w temacie 
numeru, na str. 6–9 oraz 18–19. 

Ale to nie wszystkie zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim kwarta-
le. Na łamach niniejszego numeru chwalimy się wieloma osiągnięciami 
i sukcesami. Serdecznie zachęcam Państwa do lektury.

Bogusław Satława 
Prezes Zarządu Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.

Na okładce, od lewej:
Bogusław Satława, Prezes Zarządu Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.
Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.
Tomasz Łyczko, Członek Zarządu Wytwórni Filtrów PZL Sędziszów S.A.

W związku ze zmianą nazwy Wytwórni, chcemy zmodyfi kować tytuł naszego Magazynu dla Klientów, dostosowując go nowych, polskoję-
zycznych standardów. Gorąco zachęcamy wszystkich Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A. do wsparcia nas w tej kwestii i przesyłania pro-
pozycji tytułu Magazynu. Najciekawszy i najbardziej adekwatny do zawartości tytuł trafi  na winietę naszego pisma, a jego autor zostanie 
zaprezentowany w następnym, grudniowym numerze kwartalnika (w wywiadzie lub artykule). 
Propozycje prosimy przesyłać do 10 listopada br., na adres mailowy redakcji: marta.bilonowicz@wf-sedziszow.pl 
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NA BIEŻĄCO

Pracujemy w nowych 
wnętrzach

W okresie wakacyjnym cześć ad-
ministracyjna Wytwórni zosta-
ła przeniesiona do innego skrzy-

dła biurowca. Kadra pracownicza zajęła kilka 
pomieszczeń biurowych o wyższym i bar-
dziej nowoczesnym standardzie. Z kolei ze-
spół pracowników z działu technologiczno-
-projektowego, ze względu na bezpośrednią 
współpracę z liniami produkcyjnymi, zajął 
specjalnie wydzielony sektor w tej części 
Wytwórni. 

Zaliczyliśmy  CLASS-ówkę

J ako miłośnicy motoryzacji, z przyjemnością wzięliśmy udział 
w drugiej edycji ogólnopolskiego zlotu CLASS-ówka, zrze-
szającego posiadaczy i fanów starych samochodów. Zlot od-

był się w dniach 19-21 września na terenie Krakowa, Zatora, 
Wadowic, Lanckorony, a jego organizatorem była Grupa Duży-

-Mały-MINI.
Był to rajd na orientację po ziemiach Powiatu Oświęcimskie-

go i Wadowickiego, zlokalizowany w Zatorze w River Parku. W zlocie 
uczestniczyło ok. 60 załóg. Impreza rozpoczęła się w piątek wystawą kla-

syków pod CH M1 Kraków, gdzie można było podziwiać nietuzinkowe samo-
chody. Wieczorem odbył się start pierwszej załogi w rajdzie nocnym. W kolejnych dniach od-
były się m.in. charytatywna licytacja, zabawa przy „świecącym drzewie” oraz wyjazd w eskorcie policji z RIVER PARKU na wystawę do Wadowic.

Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZISZÓW S.A. ufundowała część nagród dla uczestników imprezy i promowała swoją markę w formie atrak-
cyjnych gadżetów marketingowych.

Wytwórni. 
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Agro Show w Bednarach

W dniach 19-22 września br. wystawiliśmy swoją ofertę na targach rolniczych Agro 
Show 2014. To jedna z największych tego typu imprez w Europie. Wytwórnia 
Filtrów PZL SĘDZISZÓW S.A. uczestniczyła w targach już po raz drugi. Tym ra-

zem zaprezentowaliśmy naszą nową wizualizację i przeprowadziliśmy pokazy wytrzymało-
ści fi ltrów przy wykorzystaniu urządzenia z naszego laboratorium badawczego. Na stoisku 
PZL SĘDZISZÓW pojawiło się wielu zwiedzających, a wśród nich rolnicy z całej Polski, nasi 
dystrybutorzy, jak również fi rmy zainteresowane podjęciem z nami współpracy.  

NA BIEŻĄCO

W dniach 16–20 września 2014 r. we Frank-
furcie nad Menem odbyły się jedne z naj-
ważniejszych targów w branży motoryza-

cyjnej – Automechanika. Jednym z 4 600 wystawców 
z całego świata była Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZI-
SZÓW S.A. Wydarzenie było doskonałą okazją do 
zaprezentowania oferty produktowej oraz nowego 
brandu.

Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZISZÓW S.A. uczest-
niczyła w tym wydarzeniu w charakterze wystawcy już 
po raz trzeci (pierwszy raz sześć lat temu, drugi raz dwa 
lata temu). W tym roku fi rma po raz pierwszy wystawi-
liśmy się pod nowym brandem. Goście odwiedzający 
nasze stoisko mieli okazję obejrzeć projekty nowych 
opakowań i puszek oraz nowy, odświeżony wizerunek 
marki. Nowy design spotkał się z bardzo pozytywnym 
przyjęciem przez obecnych i potencjalnych klientów. 

Stoisko PZL SĘDZISZÓW zlokalizowane było w hali 
3.1, w której prezentowano komponenty i części zamien-
ne. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – 
odwiedziło nas wielu dystrybutorów i nowych, poten-
cjalnych klientów. Wytwórnię reprezentowali specjaliści 
z działu sprzedaży, sekcji produkcyjnej oraz marketingu, 
którzy udzielali gościom odpowiedzi pytania związane 
z różnymi sektorami branży fi ltracyjnej.

Uczestnictwo w tak ważnym w branży wydarze-
niu stało się również doskonałą okazją do zacieśnie-
nia relacji biznesowych z obecnymi klientami fabryki. 
Możliwość bezpośredniego kontaktu niewątpliwie po-
zytywnie wpłynęła na postrzeganie naszej marki. Do-
datkowo, na podstawie odbytych spotkań i przepro-
wadzonych rozmów, udało nam się zdobyć wiedzę 
odnośnie oczekiwań rynku oraz poznać najnowsze 
trendy w sektorze automotive. 

Zauważyliśmy spore za-
interesowanie wyroba-
mi PZL SĘDZISZÓW 
z rynków, na których 
do tej pory nie dzia-
łaliśmy. Odwiedzili 
nas goście z Azer-
bejdżanu, Uzbe-
kistanu, Pakista-
nu, Cypru, Grecji, 
Egiptu Yemenu, 
Malezji, Chorwacji, 
Afryki Południowej, Sta-
nów Zjednoczonych. 

Liczymy, że udział w targach 
Automechanika Frankfurt przełoży się na wzrost roz-
poznawalności marki PZL SĘDZISZÓW i ułatwi roz-
wój nowych rynków eksportowych. 
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TEMAT NUMERU

PZL SĘDZISZÓW OTWIERA 
NOWY ROZDZIAŁ

U roczystości rozpoczęły się od spo-
tkania na Osiedlu Młodych, gdzie za-
proszeni goście wraz z Zarządem 

wzięli udział w akcji „Zielone płuca Sędziszo-
wa”, polegającej na zadrzewieniu jednej z ulic 
miasta. W dalszej części obchodów w Mia-
steczku Ruchu Drogowego rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny pt. „Sędziszów – moja 

– Fakt, że nadal funkcjonujemy na rynku, jest 
dowodem na to, iż klienci nam ufają i chcą na-
szych produktów – mówił Przewodniczący Rady. 
– Cieszymy się, że obecnie w motoryzacji poja-
wił się trend powrotu produkcji do Polski. Chce-
my to wykorzystać i przekonać młodzież do pracy 
w Wytwórni, do uczenia się zawodu. To pozwoli 
zahamować falę emigracji i wykształcić nowe po-
kolenie fachowców.

Wśród planów na przyszłość Pan Sikor-
ski wymienia uplasowanie Spółki na giełdzie 
w 2016 r., co ułatwiłoby zdobycie środków na 
dalszy rozwój i nowe inwestycje. 

Rebranding – kolejny 
etap wdrażania

Podczas konferencji omawiano też proces 
rebrandingu Wytwórni, który miał na celu wy-
korzystanie potencjału i dobrej reputacji marki 
Sędziszów. Świadczą o niej m.in.: 75-letnie do-
świadczanie w produkcji fi ltrów, wysokie nor-
my jakościowe (powyżej ogólnych norm bran-
żowych), doskonała skuteczność fi ltracji – rzędu 
99,95%, duża rozpoznawalność wśród określo-
nych grup odbiorców, jak również fakt, że Wy-
twórnia jest producentem krajowym, z polskim 
kapitałem. Nowa identyfi kacja grafi czna marki 
uwzględnia także inne atuty Wytwórni: techno-
logię, jakość, dynamikę i entuzjazm. 

Ważnym etapem procesu rebrandingu jest 
zmiana oznakowania zewnętrznego i opako-
wań. Zmianie uległ już wygląd strony interneto-
wej i materiałów marketingowych, a niebawem 
klienci Wytwórni otrzymają wyroby w bardziej 

W ostatni weekend wakacji Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZISZÓW S.A. obchodziła 
jubileusz 75-lecia. Wachlarz atrakcji przygotowanych w tym dniu był imponujący 
– od akcji społecznych, przez spotkania z mediami, sportowe rozgrywki, po rodziny piknik.

Adam Sikorski 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dwa lata temu została przeprowadzona prywatyza-
cja, dzięki czemu fabryka znów dostała szansę powrotu 
na właściwe miejsce, które powinna zajmować w polskiej 
gospodarce. Serdecznie dziękuję Ministerstwu Skarbu za 
zaufanie, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu za pomoc, 
Władzom Samorządowym, Burmistrzowi, Staroście oraz 
wszystkim instytucjom i osobom – za wsparcie i życzliwość 

w tym trudnym okresie. Szczególne podzięko-
wania kieruję do obecnych Pracowni-

ków Wytwórni, dla których był to 
czas pełen wyrzeczeń i niepewno-
ści. Ci ludzie nam zaufali. Dzisiej-
szymi obchodami w jakiś sposób 
udowadniamy, że dotrzymaliśmy 
obietnic i chcemy rozwijać zakład, 
że pogłoski o jego upadku były 

przedwczesne. Kolejne 
lata z pewnością będą 
latami rozwoju – marka 
PZL Sędziszów znów 
będzie doskonale roz-
poznawalna wśród 
klientów.
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mała ojczyzna”, zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji 
(szerzej na temat obu tych akcji piszemy na stro-
nach 18–19).

Konferencja prasowa
W południe w siedzibie Wytwórni zorga-

nizowano konferencję prasową dla lokalnych 
i branżowych mediów. Prowadzący spotkanie 
Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzor-
czej i zarazem główny udziałowiec Wytwórni, 
przybliżył historię zakładu, która jest ściśle po-
wiązana z historią polskiej motoryzacji. Prelegent 
wspominał o założycielu fabryki – Janie Kroczce 
oraz okresach świetności, jakie wiązały się z pro-
dukcją fi ltrów dla największych fabryk motory-
zacyjnych w kraju, czyli FSO w Warszawie, FSM 
w Bielsku Białej i Tychach oraz WSK w Mielcu. 
Nawiązał także do trudnych procesów prywa-
tyzacji i restrukturyzacji, przez jakie Wytwórnia 
musiała przejść po falach kryzysu wywołanych 
zmianami rynkowymi. Omawiając obecną kon-
dycję Wytwórni, Pan Sikorski mocno akcentował 
cztery główne fi lary jej działalności: motoryzację, 
rolnictwo, sprzęt wojskowy i lotnictwo. Szcze-
gólną uwagę zwrócił na lotnictwo, które uwa-
ża za „ekstraklasę” wśród odbiorców fi ltrów. Na 
pytanie o produkcję fi ltrów z tzw. dolnej półki 
Przewodniczący odparł, że PZL SĘDZISZÓW 
skupia się na najwyższej jakości i nie zamierza 
produkować tanich fi ltrów z elementami pocho-
dzącymi z Chin. Firma celuje w kategorię „A”, 
dlatego kupuje niektóre elementy u czołowych 
europejskich producentów, a sporą ich część 
produkuje we własnym zakresie.
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nowoczesnej oprawie, dopasowanej do po-
trzeb różnych grup produktowych. 

Realizacja procesu rebrandingu marki prze-
biega wieloetapowo. Obecnie Wytwórnia Fil-
trów PZL SĘDZISZÓW S.A. pracuje nad 
wdrożeniem systemu identyfi kacji wizualnej 
i opakowań, a jednocześnie nad komunikacją 
zmian wewnątrz i na zewnątrz fi rmy. Oprócz 
zmian wizualnych wprowadzono bowiem 
nową strategię komunikacji marki, podkreślają-
cą skuteczność produkowanych wyrobów. Po-
twierdzeniem hasła: „Skuteczna ochrona” są 
m.in. liczne certyfi katy, wyniki badań laborato-
ryjnych, testy porównawcze, rozbudowany sys-
tem kontroli jakości i doświadczenie w produk-
cji dla branży lotniczej. Nowa strategia będzie 
komunikowana na zewnątrz poprzez specjalną 

kampanię marketingową. Wytwórnia 

przewiduje, że wszystkie etapy wdrażania nowej 
marki zostaną zakończone w połowie 2015 r.

Piknik Rodzinny
W godzinach popołudniowych na Stadio-

nie Miejskim w Sędziszowie Młp. odbył się Pik-
nik Rodzinny dla obecnych i byłych pracow-
ników oraz partnerów biznesowych fi rmy. 
W części ofi cjalnej gratulacje z okazji jubile-
uszu składali zarządcom Wytwórni przedsta-
wiciele parlamentu, władz wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, a wśród nich: Krystyna 
Skowrońska – Poseł na Sejm i Przewodniczą-
ca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Bogusław Kmieć – Dyrektor 
Departamentu Ochrony Środowiska, Tadeusz 
Hulek – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Sędziszów Małopolski wraz z Radnymi Gminy, 

Kazimierz Kiełb – Burmistrz Miasta i Gminy Sę-
dziszów Małopolski, Stanisław Ziemiński – Sta-
rosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, 
Jan Choręda – Wiceprzewodniczący Związ-
ków Zawodowych Przemysłu Elektromaszy-
nowego w Warszawie oraz Marek Bujny – Wi-

ceprezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.
W dalszej części obchodów przedstawi-

ciele Wytwórni wręczyli wyróżnienia i nagrody 
byłym, zasłużonym pracownikom Wytwórni, 
m.in.: Oldze Charchut, Piotrowi Wozowi-
czowi oraz Janowi Wronie. Wyrazy uznania 
przekazano tez obecnym, długoletnim pra-
cownikom, w tym m.in. Andrzejowi Majce, 

Kazimierz Kiełb 
Burmistrz Sędziszowa Młp.
To już czwarte pokolenie, które budując historię zakładu, buduje również hi-
storię tego miasta i gminy. W najlepszych czasach Wytwórnia Filtrów zatrud-
niała ok. 2,5 tys. osób – mieszkańców Sędziszowa Młp. Wierzę, że dzisiejszy 
jubileusz jest momentem wielkiego przełomu, w którym Wytwórnia będzie 
coraz lepiej funkcjonować, zatrudniając coraz więcej pracowników. Nasza 
gmina zawsze wspierała Wytwórnię. Tę pomoc i wsparcie w każdym zakre-
sie w dalszym ciągu deklaruję. Wierzę, że idąc za przykładem zakładów 
skupionych w Dolinie Lotniczej, także Wytwórnia z czasem stanie się fi r-
mą przynoszącą znaczne profi ty zarówno miejscowej ludności, jak i całej 
gospodarce. Wszystkim osobom zarządzającym Wytwórnią życzę, aby 
podejmowali tylko właściwe decyzje. 

wnież hi-
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Wojciech Kroczka, syn Jana Kroczki
Jestem mile zaskoczony faktem, że po tylu latach powolnego upadku 
zakładu wreszcie znalazł się właściciel, który robi wszystko, aby sę-
dziszowskie fi ltry ponownie zaistniały zarówno na rynku krajowym, 
jak i zagranicznym. Kiedyś był to zupełnie inny zakład… Mój oj-
ciec sam uczył i szkolił kadry. Dzięki temu pracownicy byli bar-
dzo związani z fabryką. Dzisiaj mamy do dyspozycji cały arsenał 
nowych technologii i środków, młodzi ludzie nabywają fach w szko-
łach zawodowych. Życzę, aby Wytwórnia jak najszybciej odzyskała 
dawną świetność.

ku 
ę-

ła 

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

To wspaniałe, że świętują dziś z nami ci pracownicy, którzy przez 10-le-
cia współtworzyli ten zakład. Z okazji jubileuszu życzę, aby fi rma do-

brze się rozwijała i przynosiła efekty nie tylko dla Sędziszowa, ale dla 
całego woj. podkarpackiego. Gratuluję odważnej i skutecznej de-
cyzji. Na ręce Przewodniczącego – p. Sikorskiego przekazuję herb 
woj. podkarpackiego wraz z życzeniami, aby zakład z sukcesami 

wrastał w Podkarpacie. 

Edmundowi Nowakowi oraz Januszowi Mar-
chutowi. Specjalne wyróżnienie za zasługi dla 
kultury regionu otrzymał pracownik Biura Ob-
sługi Klienta – Witold Świder, który od wielu lat 
z sukcesami promuje i rozwija regionalne ze-
społy folklorystyczne. 

Akcentem wieńczącym tę część spotka-
nia było wręczenie Prezesowi Zarządu cer-
tyfi katu Jakość Roku w kategorii produkt, 
przyznanego przez Fundację Qualitas. Jak 
przyznał wręczający dyplom przedstawiciel 
Fundacji – Krzysztof Stadler, wyróżnienie to 
potwierdza, iż złe czasy sędziszowskiego za-
kładu już się zakończyły, a tym samym Wy-
twórnia otwiera nowy rozdział swojej historii.  

W dalszej części obchodów rozegrano 
emocjonujący mecz piłkarski – pracownicy 
kontra dystrybutorzy, który zakończył się kil-
kubramkową przewagą dystrybutorów. Nie 
zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Ani-
matorzy zabawiali dzieci strzelaniem do celu, 
malowaniem twarzy, treningiem piłkarskim 
i konkursami. W programie arty-
stycznym znalazły się wystę-
py zespołów działających 
przy Domu Kultury: „Blu-
es”, „Rochy” i „Paka Sę-
dzisza”.

kampanię marketingową. W

Władysław O
Marszałe

To wspaniałe
cia współtw

brze się r
całego
cyzji. N
woj. pod

wrastał w P



8 Magazyn Klientów PZL SĘDZISZÓW S.A.
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NOWOŚCI W OFERCIE 
WKŁAD GAZU WG2.5

WKŁAD GAZU WG1.5

 WKŁAD GAZU WG0.5

WKŁAD GAZU WG2

 WKŁAD GAZU WG1

 WKŁAD POWIETRZA WA411180

 WKŁAD POWIETRZA WA201360S WKŁAD POWIETRZA WA411360

 FILTR POWIETRZA WA20915S FILTR PALIWA PD111

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 198 mm  110 mm  283 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 121 mm  70 mm  210 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 80 mm  35 mm  120 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 164 mm  88 mm   270 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW  WYSOKOŚĆ
 95 mm  50 mm  165 mm

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 87,5 mm  72,5 mm  359 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 CF400  AR200/4W  SL8389

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
  332 mm  211 mm  415 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C331460/1  AM442/9  SL81622

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
  193,5 mm  172,5 mm   388 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 CF1940  AM442/9W  SL81627

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW. WYSOKOŚĆ
 245 mm  125 mm  374 mm
ZAMIENNIKI:
 MANN  RENAULT TRUCKS  SF-FILTER
 C25003  5001865724 SL81190/1

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
 95 mm  191,5 mm  M20x1,5
ZAMIENNIKI:
 MANN  DONALDSON  SF-FILTER
 WK929  P550880  SK3297/2

WK

 W

  WK

WKŁAD 

FIL

WKŁ
W

WKŁ
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 WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA591090

 FILTR HYDRAULICZNY WH135010A  FILTR WODY PW82

 WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA25414

 WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA59345

 FILTR OLEJU PP2013  WKŁAD POWIETRZA WA61116

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
 315 mm  80 mm  275 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C32338/1  AP157/1  PA7860

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
 89 mm  55 mm  89 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 PU910  PK937/3  SK3943/1-HNBR

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
 77 mm  119 mm   m16x1,5

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WK731  PP845/2  SK3600

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW GWINT
 77 mm  120 mm  m16x1,5

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 WK727  PP845 SK3600/5

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW SZEROKOŚĆ
 85 mm  33 mm   140 mm

ZAMIENNIKI:
 EXMOT  ZETOR
  WH-683  16.420.901

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
  93,5 mm   142,5 mm  m16x1,5

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON SF-FILTER
 WA940/9 CW750 SW1611

WYMIARY:
 ŚREDNICA  ŚREDNICA WEW WYSOKOŚĆ
 132,5 mm  69 mm  249 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C14114  AK218/1  SL60129

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ
 349 mm  55 mm  206 mm

ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 C3585  AP196  PA76261

WYMIARY:
 ŚREDNICA  WYSOKOŚĆ GWINT
 110 mm  263 mm  1 1/8"-16UN
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  SF-FILTER
 W11102/36  OP584  SP4410

WYMIARY:
  SZEROKOŚĆ  DŁUGOŚĆ WYSOKOŚĆ
  215 mm  217 mm  17
ZAMIENNIKI:
 MANN  FILTRON  TOYOTA
 CUK2131  K1083A  0897400830

 WKŁAD FILT WKŁAD FIL

 FI

 FIL
W
  
 
Z

NOWOŚCI W OFERCIE 

WKŁAD FILTRU PALIWA WP5004

FILTR PALIWA PD425 FILTR PALIWA PD424
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WARTO WIEDZIEĆ

W ytwórnia Filtrów PZL SĘDZI-
SZÓW S.A. posiada własne la-
boratorium badawcze, które 

pozwala kontrolować jakość wyrobów na 
poszczególnych etapach wytwarzania. Wy-
konuje się tu dwa rodzaje badań: badania 
materiałów fi ltracyjnych oraz badania goto-
wych wyrobów.

Metoda wagowa
W tej części laboratorium sprawdza się 

podstawowe parametry fi ltrów powietrza, 
czyli skuteczność i chłonność oczyszczania. 
Badania są przeprowadzane metodą wago-
wą, w warunkach zbliżonych do rzeczywistej 
pracy silnika.

Skuteczność fi ltra wskazuje, jaki pro-
cent zanieczyszczeń fi ltr jest w stanie za-
trzymać; chłonność natomiast określa, ile 
zanieczyszczeń fi ltr może przyjąć przed 

Skuteczność fi ltracji
czyli jak chronimy twój silnik

WYTWÓRNIA FILTRÓW " PZL - S DZISZÓW"  S.A.
 ARKUSZ  WYNIKÓW  BADA Za cznik Nr 1

Nr: PKB/24-1  do Sprawozdania

Nr. PKB/24-BP/14
Lp. Rodzaj badania wed ug Warto Jednostki Warto  oznaczona.

normy/W.T. wymagana miary 1 2 3 4
1 Sprawdzenie ilo ci plis ZN-92/2459 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

i powierzchni filtracyjnej pkt. 2.3
DK

 - ilo  plis 295±3 g 295 295 294 278
 - d ugo  plisy 464-1 szt. 464 465 460 460
 - wysoko  plisy 45 mm 45 48 48 48
 - powierzchnia filtracyjna m2 12,32 13,17 12,98 12,28

2 Masa wk adu DK 2,6±5% g 2553 2616 2982 2508

3 Sprawdzenie oporów PN-S-34040 4 kPa 1,65 1,61 1,69 1,73
przep ywu  (Qn=1710 m3/h) pkt 2.5

4 Sprawdzenie skuteczno ci PN-S-34040
oczyszczania pkt 2.5
- skuteczno  ko cowa % 99,82 99,83 99,83 99,78

5 Sprawdzenie ch onno ci PN-S-34040 g 2254,6 2388,1 2258,6 2318,1
filtru przy 1710 m3/h pkt 2.6

6 Ch onno  na jednostk - - g/m2 183.0 181.3 174.0 188.7
powierzchni filtracyjnej

12,3

96

1425

Nr 1 – wkład fi ltra powietrza WA201740S produkcji WF "PZL-Sędziszów" S.A.
Nr 2 – wkład fi ltra powietrza 8108405-0021 MANN
Nr 3 – wkład fi ltra powietrza E 428L01 HENGST 
Nr 4 – wkład fi ltra powietrza 50013979 KOLBENSCHIDT

Badania porównawcze wkładu fi ltra po-
wietrza fi rm: WF PZL SĘDZISZÓW, 
MANN, HENGST, KOLBENSCHIDT, 
stosowanego w samochodów ciężaro-
wych.
 Skuteczność fi ltrowania jest bardzo wy-
soka i porównywalna – na poziomie 
99.82 [%], co oznacza że do silnika prze-
dostaje się tylko 0.18 [%] pyłu. Przy uzy-
skanej chłonności 2254 [g] daje to wynik 
poniżej 4 [g].
Chłonność (pojemność) pyłu w porów-
nywanych fi ltrach jest praktycznie na tym 
samym poziomie. Biorąc pod uwagę 
fakt, że nasze fi ltry zawierają prawie o 1 
[m2] papieru mniej, nasza chłonność na 
jednostkę powierzchni jest większa, co 
świadczy o bardzo dobrej jakości mate-
riale fi ltracyjnym.

koniecznością jego oczyszczenia lub wy-
miany.

Metoda  multipass
Podczas tego badania do oleju do-

daje się odpowiednie pyły testowe, 
o znormalizowanej granulacji. Specjal-
ne czujniki mierzą wielkość oraz ilość 

podawanych cząstek. Następnie za-
nieczyszczony olej jest przepuszczany 
przez fi ltr. 

Druga sekcja czujników sprawdza te 
same wielkości i ilości cząstek za fi ltrem. 
Uzyskane wyniki porównuje się z począt-
kowymi parametrami oleju. W ten sposób 
precyzyjnie ustala się chłonność i skutecz-
ność fi ltra. 
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WARTO WIEDZIEĆ

FILTRY KABINOWE

Z adaniem fi ltrów kabinowych jest oczyszcza-
nie powietrza pobieranego z zewnątrz. Fil-
try zatrzymują m.in.: kurz, pyłki roślin, za-

rodniki grzybów, dym, cząstki spalin, sadzę, drobiny 
gumy pochodzącej ze ścieranych opon, kwarc itp.

Wytwórnia Filtrów PZL SĘDZISZÓW S.A. oferuje 
fi ltry kabinowe w dwóch rodzajach:
przeciwpyłkowe – z białą włókniną fi ltrującą, która 

zatrzymuje największe cząstki pyłów i brudu; fi ltry 
te zawierają wzmocnienie z uszczelnieniem; 

z węglem aktywnym – zawierają warstwę absor-
bującą zanieczyszczenia gazowe (ozon, węglowo-
dory, związki siarki i azotu,), dzięki czemu zatrzy-
mują także nieprzyjemne zapachy 
Materiały fi ltracyjne stosowane w naszych fi ltrach 

kabinowych pochodzą od czołowych producentów 
europejskich: AHLSTROM i NEENAH GESSNER. 
Stosowane w tych fi ltrach włókniny poliestrowo-po-
lipropylenowe zapewniają wysoką przepustowość 
i zdolność absorpcji zanieczyszczeń, pyłków roślin 
i bakterii. Znakomicie pochłaniają też szkodliwe gazy 
i przykre zapachy, a przy tym – co bardzo istotne – 
nie zawierają substancji niebezpiecznych i szkodliwych 
dla zdrowia.

Przy wyborze fi ltra paliwa należy zwrócić uwagę 
na:
szczelne klejenie plis do listwy bocznej
pierwszą i ostatnią plisę włókniny, które powinny 

być wygięte na zewnątrz
Regularna wymiana fi ltrów kabinowych jest ko-

niecznością, zwłaszcza w przypadku kierowców cier-
piących na alergie.

Nasze fi ltry kabinowe sprawiają, że powietrze 
w kabinie pojazdu jest świeże i wolne od zanieczysz-
czeń, dzięki 
c zemu jazda 
jest zarówno 
komfortowa, 
jak i bezpiecz-
na dla zdrowia.

y p ją, p
ojazdu jest świeże i wolne od zanieczysz-
ęki 

zda 
wno 
wa,
ecz-
wia.

Badania porównawcze wkładu fi ltra paliwa PZL SĘDZISZÓW – WP15-70 i MERCEDES – A 541 
090 01 51, stosowanego w samochodach ciężarowych i autobusach, m.in. MERCEDES: Setra, 
Evobus, Actros, maszynach roboczych Demag, Grove, maszynach rolniczych Class. Filtr PZL SĘ-
DZISZÓW osiąga efektywność fi ltracji 99.9 [%] dla zanieczyszczeń wielkości już 3.7 [um], a fi ltr 
MERCEDES osiąga tę efektywność dopiero przy wielkości 9.7 [um]. Obrazowo pokazują to wy-
kresy.O jakości naszego fi ltra decyduje wysokiej jakości papier fi ltracyjny. Wykazuje on mniejszą, 
prawie dwukrotną przepuszczalność powietrza (26 l/sxm2), co wynika z wielkości por (średniej 
i maksymalnej). Parametr ten świadczy o znacznie większej dokładności fi ltracji. 

WYTWÓRNIA FILTRÓW " PZL - S DZISZÓW" S.A.

 ARKUSZ  WYNIKÓW  BADA Za cznik Nr 1
Nr  PKB/25/1 do Sprawozdania

Nr PKB/25-BP/14
Lp. Rodzaj badania Jednostki Warto  oznaczona.

miary 1 2 3 4
WP 1570 A5410900151

1 Masa wk adu g 230 260
2 Ilo  plis szt. 80 81
3 Wysoko  plisy mm 18 22
4 Powierzchnia  filtracyjna cm2 4896 5984
5 Grubo  papieru mm 0,62

przy nacisku 50 kPa
6 Gramatura g/m2 271,8
7 Pora maksymalna um 30,2

9 Przepuszczalno
powietrza l/sm2 52,0

10 Dok adno  nominalna um 4,1 5,1
11 Skuteczno  filtrowania % 99,954 99,382
12 Szczelno  wk adu

 - 1-wszy p cherzyk Pa 2520
 - wrzenie na powierzchni Pa 3800

13 Spadek ci nienia przy 
przep ywie Q=120l/h MPa 0,0200,021

2820
4800

26,0

0,73

262,6
22,7

0,974

0,977

0,98

0,983

0,986

0,989

0,992

0,995

0,998

1,001
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Wymiar cząstek [um] 

Średnia efektywność filtra 
 

Mercedes PZL Sędziszów
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Z NASZEJ HISTORII

Z racji jubileuszu 75-lecia postanowiliśmy ponownie przywołać okres powstania 
Wytwórni. Bogatą, a zarazem burzliwą historię zakładu prezentujemy tym razem 
przez pryzmat jej pierwszego zarządcy. Poniżej publikujemy wyjątkowe i porusza-

jące fragmenty KRONIKI ZAKŁADU, spisanej przez Jana Kroczkę – organizatora i dyrek-
tora przedsiębiorstwa w okresie 1938-50. 

wołać okres powstania 
rezentujemy tym razem 

my wyjątkowe i porusza-
– organizatora i dyrek-

żywnościowe, ubrania ro-
bocze itp. co przysługi-
wało pracownikom, co 
przysługiwało pra-
cownikom pracu-
jącym u Niemców 
lub dla Niemców, 
i pozostali na na-
szym Zakładzie”. 

„Jeśli chodzi 
o okres okupacji, 
piękną kartę hi-
storii zapisali nasi 
pracownicy, przyj-
mując najpierw po-
stawę bierną w sto-
sunku do pracy dla 
okupanta, a w póź-
niejszym okresie biorąc 
czynny udział w akcjach 
związanych z walką pod-
ziemną.

Spośród nich wielu było członkami AK 
i AL. i mimo czujnego oka niemieckiego nad-
zoru wykonywane były na Zakładzie różne 
drobne części dla uzbrojenia. Miały miejsce 
również akty sabotażu, takie jak np. wysyłka 
drozyn bez łożysk." 

„Dzięki pracy Zakładu, jak i samej zało-
gi nad podnoszeniem kwalifi kacji, pracownicy 
i poza zakładem cieszyli się opinią dobrych 
fachowców. 

Spośród pracowników umysłowych nie-
przerwanie pracuje od 30 lat Ob. Olga 
Charchut, która przez swoje rozwijające się 
umiejętności, nieprzeciętną pracowitość i so-
lidarność w pracy – przyczyniła się do rozwo-
ju Zakładu”.  

Piękną kartę historii zapisali nasi pracownicy

„Organizując tą Spółkę mogłem 
przy tym urzeczywistnić własną życio-
wą ideę stworzenia zakładu, w którym 
wszyscy pracownicy partycypowali by 
w wypracowanych przez siebie dochodach.
Do realizacji tego założenia doszło niestety 
dopiero w 1949 r. kiedy to Zakład zamknął 
swój bilans po raz pierwszy zyskiem, przy 
czym 50% dochodu otrzymali pracownicy 
do podziału, pozostałe 50% przeznaczone 
zostało na inwestycje.

Przedmiotem działalności Spółki było wy-
twarzanie części składowych samolotów, sa-
mochodów, dział przeciwpancernych, obra-
biarek, maszyn rolniczych itp. oraz zbywanie 
własnych wyrobów”. 

„Okres po 1940 r. był najtrudniejszy dla 
przedsiębiorstwa. Jeszcze w czasie działań 
wojennych we wrześniu 1939 r. wiele surow-
ców i narzędzi zostało rozkradzionych. Przy 
tym wznowienie działalności bez środków fi -
nansowych i zamówień nie rokowały korzyst-
nych perspektyw.

Ogromna trudność polegała jeszcze na 
tym, że nowo postawiony zakład nie był pod-
łączony do sieci elektrycznej i wszystkie ob-
rabiarki, jak: tokarnie, prasa ekscentryczna 
i kuźnia pracowały na ręcznym napędzie. 
A ręczny napęd polegał na tym, że przy 
każdej obrabiarce pracowało dwóch pra-
cowników: jeden za pomocą korby obracał 
przystawkę z dużym kołem pasowym, któ-
re za pośrednictwem drugiego pasa obracało 
koło pasowe obrabiarki, by drugi pracownik 
mógł w tym czasie pracować na obrabiarce. 
Tym „systemem” pracowaliśmy przez 1940 
i 1941 r”.

„W tym miejscu należy podkreślić z naj-
większym uznaniem wspaniałe stanowisko 
wszystkich pracowników. Był to zespół ludzi, 
którzy świadomie rezygnowali ze wszyst-
kich przywilejów, takich jak dodatkowe kartki 

Jan Kroczka – pierwszy zarządca Zakładu

Olga Charchut przyjmuje wyróżnienie z rąk 
Adama Sikorskiego
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KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Robert Chrobak, 
Dyrektor Rozwoju i Produkcji 
Specjalnej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale 
Budowy Maszyn i Lotnictwa. W latach 2006-13 
pracował dla WSK Rzeszów m.in. jako Specjalista 
ds. Logistyki, następnie jako Kierownik Działu Lo-
gistyki oraz Jako Menedżer ds. Zaopatrzenia. Od 
grudnia 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Rozwoju 
i Produkcji Specjalnej w Wytwórni Filtrów PZL Sę-
dziszów S.A.

F&S: – Co Pana skłoniło do podjęcia pracy 
w Wytwórni?
Robert Chrobak: – Przede wszystkim ogromny 
potencjał tego zakładu. Miałem innego rodzaju 
doświadczenie, przez 6 lat pracowałem w dużej 
korporacji. Jednak po rozmowie z p. Adamem 
Sikorskim, głównym udziałowcem Wytwór-
ni, dostrzegłem ogromne możliwości rozwoju 
tego zakładu w zakresie branży lotniczej i zde-
cydowałem się podjąć to wyzwanie. Pan Sikorski 
zaproponował mi rozwinięcie tego ważnego dla 
Wytwórni sektora, dając mi duże kompetencje. 
Wiązało się to również z tym, że miałem wpro-
wadzić nowe standardy w branży w której zakład 
z powodzeniem działa od wielu lat.
– Nie obawiał się Pan ryzyka, jakie się z tym 
wiąże?
– Przechodząc z tak dużej fi rmy wiedziałem, 
że wiele ryzykuję. W poprzednim miejscu pra-
cy miałem zagwarantowane bezpieczeństwo, 
wdrożone standardy i procesy. W przypadku 
Wytwórni obawiałem się przede wszystkim 
niestabilnej sytuacji rynkowej, która może zwe-
ryfi kować nawet najlepsze plany strategiczne. 
Jednak mam taką przypadłość, że wciąż szukam 
nowych wyzwań, to mnie inspiruje. Świado-
mość, że tworzę coś nowego, według pewnej 
wizji, jest bardzo motywująca. Zwyciężyła więc 
moja ciekawość. 
– Czy udało się Panu stworzyć zgrany zespół 
pracowników?
– Nie ukrywam, że tej kwestii obawiałem się naj-
bardziej. Rozpoczynając pracę, liczyłem się z tym, 
że wchodzę w środowisko ludzi, którzy pracują 
razem od kilkunastu lat, że jako osoba z zewnątrz 
mogę się spotkać z nieufnością. Na szczęście tra-
fi łem na wspaniały zespół – od osób zarządza-
jących, po pracowników. Ci ludzie są bardzo 
otwarci na współpracę, mogę na nich w pełni po-
legać. To jest największa wartość tej fi rmy – pra-
cownicy, którzy chcą uczestniczyć w zmianach.
– Jakie cele Pan sobie wyznaczył?
– Od początku pracy w Wytwórni uczestniczę 
w wielu procesach, na różnych wydziałach. Za-
angażowałem się w projekty nie tylko w obrębie 
swojego wydziału, ponieważ zależy mi na cało-
ściowym rozwoju zakładu.
Biznes lotniczy to jednak mój priorytet. Aktualnie 
opiera się on na elementach fi ltracyjnych i po-
mocniczych dla przemysłu lotniczego w zakresie 
platform śmigłowcowych m.in. Sokół. Świadczy-
my też usługi w zakresie tłoczenia. Moim podsta-

wowym celem jest zaistnienie z ofertą Wytwórni 
na zagranicznych rynkach. Dzisiaj funkcjonuje-
my praktycznie wyłącznie na polskim rynku. Na 
pewno mamy możliwości produkcyjne i chęci 
– musimy tylko zdobyć zamówienia. Cała trud-
ność polega na tym, że wejście na nowy rynek 
z daną aplikacją lotniczą wiąże się ze ogromnym 
nakładem fi nansowym. To zupełnie inna sytuacja 
niż na rynku motoryzacyjnym, gdzie dostępne są 
zamienniki. Dlatego pierwszy etap prac polega 
głównie na działaniach marketingowych – zapre-
zentowaniu się na rynku. Dopiero po zrobieniu 

tego kroku i zdobyciu zaufania klienta będziemy 
mogli rozpocząć produkcję.
– Ale ma Pan już na koncie pierwsze sukcesy….
– Owszem, mogę już ofi cjalnie powiedzieć, że 
sfi nalizowaliśmy umowę z dużą fi rmą korpora-
cją z branży motoryzacyjnej w zakresie obrób-
ki plastycznej, co wiąże się z całkowitym prze-
jęciem przez Wytwórnię produkcji pewnych 
detali. Dzięki temu w zakładzie zostaną wdrożo-
ne nowe technologie. To daje nam ogromny po-
tencjał i szansę zaistnienia w bazie producentów. 
Sądzę, że w połowie następnego roku powinni-
śmy ruszyć z produkcją.
– W jaki sposób chce Pan zaistnieć na rynku 
zagranicznym?
– Przede wszystkim zamierzamy uczestniczyć 
w polonizacji śmigłowca w ramach przetar-
gu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej (chodzi o 45 śmigłowców trans-
portowych i bojowych). Podpisaliśmy umowę 
o współpracę  z AugustaWestland PZL Świdnik 
i Sikorsky PZL Mielec – jesteśmy otwarci na pro-
dukcję niektórych elementów tych śmigłowców. 
Dodatkowo współpracujemy z fi rmami z WSK 
Rzeszów oraz PZL Świdnik w zakresie rozwoju 
tych elementów, które już są wdrożone po stro-
nie klienta.
– W bieżącym roku Wytwórnia po raz pierw-
szy wzięła udział w targach lotniczych. Jakie 
przyniosło to korzyści?
– Przede wszystkim zaprezentowaliśmy się na 
rynku, nawiązaliśmy relacje biznesowe. Wiele 
fi rm było zaskoczonych faktem, że produkujemy 
dla lotnictwa i jesteśmy zainteresowani wdroże-
niami. Wraz z przedstawicielami Doliny Lotniczej 
uczestniczyliśmy też w największych w Europie 
targach lotniczych w Berlinie. Nawiązaliśmy re-
lacje z bardzo wieloma fi rmami z branży, pozna-
liśmy też bliżej naszych potencjalnych klientów.
– Czy może Pan przybliżyć zamierzenia Wy-
twórni w zakresie rozwoju działalności w sek-
torze lotniczym i wojskowym?
– Przede wszystkim chcemy usprawnić niektó-
re procesy produkcyjne na wydziale, które wy-
magają jeszcze pewnych korekt. Do końca bie-
żącego roku chciałbym też określić, z którymi 
klientami będziemy ściśle współpracować, i oce-
nić skalę tej współpracy. Planujemy też wdrożyć 
nowe procedury w zakresie wymagań jakościo-
wych – AS9100, jednak te działania są niezwy-
kle czasochłonne, a ich realizacja może potrwać 
nawet rok.
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NASI PARTNERZY

O tym jak preferencje zakupowe klien-
tów wpływają na rozwój branży mo-
toryzacyjnej, opowiada Arkadiusz 

Nowicki, współwłaściciel spółki ARMICAR.

 F&S: – ArmiCar to przede wszystkim im-
porter kosmetyków samochodowych. 
W haśle marketingowym fi rma przekonu-
je, że „samochód was polubi”. Dlaczego? 

Arkadiusz Nowicki: – Firma ArmiCar po-
wstała w 2011 r., kiedy wraz ze wspólnikiem – 
Michałem Dziadoszkiem powołaliśmy do życia 
spółkę. Punktem przełomowym było podpisa-
nie umowy na import i dystrybucję produktów 
Grupy Tetrosyl – wiodącego producenta kosme-
tyków i chemii samochodowej w Europie – na te-
renie zachodniej Polski. Po 3 latach można śmia-
ło stwierdzić, że działania te okazały się strzałem 
w dziesiątkę, ponieważ otworzyły nam nowe 
rynki i przyciągnęły wielu nowych klientów. Armi-
Car obejmuje zasięgiem działania głównie woje-

Lubimy pracę od podstaw
wództwa: wielkopolskie, lubuskie oraz kujawsko-
-pomorskie. Naszymi głównymi naszymi są stacje 
paliw, sklepy motoryzacyjne, serwisy samocho-
dowe oraz zakłady przemysłowe, ale także hur-
townie w całej Polsce. Przez cały czas staramy 
się zachować najwyższą jakość obsługi, buduje-
my długotrwałe relacje z naszymi klientami. Istot-
ne jest to, że nasi dostawcy postrzegają ArmiCar 
jako wiarygodnego i uczciwego partnera. 

Hasło marketingowe „Twój samochód nas 
polubi” odnosi się głównie do naszego importu. 
Doradzamy jak zadbać o wygląd naszych aut, bo 
jesteśmy pewni, że oferujemy produkt bardzo 
wysokiej jakości, za rozsądną cenę. 
– Rozpoczęliście działalność zaledwie 3 lata 
temu, czyli Wasze doświadczenie na rynku 
motoryzacyjnym jest dość krótkie. Czy to 
jest łatwy rynek, czym się charakteryzuje? 

– Nasze doświadczenia na rynku motoryza-
cyjnym sięgają kilkunastu lat, ponieważ jeszcze 
przed założeniem fi rmy wraz ze wspólnikiem 
aktywnie działaliśmy w tej branży. W tym czasie 
udało nam się poznać rynek hurtowy, stacji pa-
liw, ale również rynek sieci marketów. Oczywi-
ście, ciężko porównywać sytuację nawet sprzed 

kliku lat, ponieważ rynek motoryzacyjny bardzo 
się zmienił i nadal zmienia. 

Mocno wsłuchujemy się w potrzeby naszych 
klientów, w ich sugestie i propozycje. Pamiętam 
czas, kiedy klient poszukiwał droższych produk-
tów, ale – co za tym idzie – produktów spraw-
dzonych i bardzo dobrych jakościowo. Niestety, 
fala kryzysu spowodowała, że większość klientów 
zaczęła na nowo rozglądać się za produktami tań-
szymi, a tym samym słabszymi jakościowo. 

Fakt, że nasza fi rma istnieje od niedawna, nie 
ma dla naszych klientów żadnego znaczenia. Naj-
lepszym tego dowodem jest fakt, że kilku z nich 
obsługujemy na zasadzie wyłączności, co ozna-
cza, że obdarzyli nas wielkim zaufaniem. Udało 
się to osiągnąć przede wszystkim dzięki rzetelnej 
pracy i bardzo dobrej jakości naszych produktów.
– ArmiCar ma w ofercie także inne elemen-
ty wyposażenia samochodów, m.in. akumu-
latory, żarówki, pióra do wycieraczek itp. Co 
Was skłoniło do rozszerzenia oferty? 

– Tak jak wspomniałem, do poszerzenia 
oferty skłoniły nas weryfi kacja rynku oraz potrzeb 
klienta. Ponieważ oferta Grupy Tetrosyl jest uboga 
w zapachy samochodowe, podpisaliśmy umowę 
na dystrybucję zapachów Dr Marcus. Dzisiaj mo-
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ARMICAR 

nież fakt, że będziemy posiadali produkt, z któ-
rym trzeba pracować od podstaw. Bardzo szybko 
ustaliliśmy szczegóły współpracy, zatowarowanie 
naszej fi rmy powierzyliśmy fachowcom z PZL 
SĘDZISZÓW i nie żałujemy tej decyzji. Zatrud-
niliśmy osobę, która zajęła się sprzedażą fi ltrów 
PZL SĘDZISZÓW, a jedno z naszych aut zostało 
dostosowane do wizualizacji Wytwórni. W krót-
kim czasie po podpisaniu umowy, podczas wspo-
mnianego szkolenia, mieliśmy okazję przyjrzeć się 
z bliska sędziszowskiej fabryce, dowiedzieć się jak 
przebiega proces produkcji fi ltrów. Testy wykony-
wane w czasie szkolenia zrobiły na nas niesamo-
wite wrażenie, co ostatecznie potwierdziło słusz-
ność podjętej decyzji. 
– Twierdzi Pan, że podstawą rozwoju fi rmy są 
jego pracownicy. W jaki sposób motywujecie 
swój zespół handlowy? 

– Oczywiście, że głównym motorem napę-
dowym w fi rmie handlowej są pracownicy. Kiedy 
rozpoczynaliśmy działalność, kładliśmy duży na-
cisk na wzajemny szacunek i pomoc, podkreślali-
śmy fakt, że jesteśmy jednym zespołem. Na po-
czątku działalności nasza spółka zatrudniała 5 osób, 
w tym uruchomiliśmy dział marketingu. Dzisiaj, 
po 3 latach, fi rma zatrudnia 11 osób. Pracowni-
cy doskonale wiedzą, czego od nich oczekujemy 
i jakie cele przyjęliśmy na kolejne lata. Z satysfak-
cją przyznaję, że ze swoich zadań wywiązują się 
znakomicie. Każdy szczebel w fi rmie jest bardzo 
istotny, dlatego na szkolenia produktowe zabie-
ramy wszystkich pracowników, niezależnie w ja-
kim miejscu się one odbywają. Dla naszych han-

dlowców organizujemy konkursy sprzedażowe, 
a wisienką na torcie jest dla nas wszystkich wyjazd 
integracyjny z okazji urodzin fi rmy. Powtarzamy 
też pracownikom, że do emerytury mamy dale-
ko i muszą się z nami jeszcze trochę „pomęczyć”.
– Wkrótce fi rma uruchomi sprzedaż interne-
tową. Czy sądzi Pan, że e-sklepy mają więk-
szą przyszłość niż tradycyjne punkty sprzeda-
żowe?

– W naszym przypadku e-sklep będzie uzupeł-
nieniem tradycyjnej sprzedaży i sądzę, że właśnie 
taka jest ich przyszłość. Sklepy internetowe stano-
wią dla klientów dużą wygodę, oszczędzają czas, 
co obecnie, przy bardzo natężonym ruchu drogo-
wym, jest istotnym i komfortowym rozwiązaniem. 
Szybki kontakt on-line i fachowe doradztwo uła-
twiają klientowi profesjonalną pomoc w doborze 
produktu. Jedynym mankamentem działania skle-
pu internetowego jest szybkość dostawy zamó-
wionego towaru oraz, w mniejszym stopniu, jej 
koszt, co w mojej ocenie będzie elementem ha-
mującym wypieranie sprzedaży tradycyjnej przez 
e-sklepy. W sytuacji, gdy klient szybko potrzebuje 
towaru, szuka go w punktach tradycyjnej sprzeda-
ży. Dlatego sądzę, że w naszym przypadku e-sklep 
będzie uzupełnieniem form sprzedaży, powodując 
jej wzrost oraz zadowolenie klientów z możliwo-
ści zakupu towarów w takiej formie. A to dla fi rmy 
ArmiCar S.C. jest najważniejsze.
– Czego życzyłby Pan sobie i fi rmie ArmiCar 
na najbliższe lata?

– Przede wszystkim tego, żeby nasza fi r-
ma rozwijała się tak dynamicznie jak do tej pory, 
a klienci byli zadowoleni z naszych usług i do-
godnych warunków do rozwoju branży moto-
ryzacyjnej.

żemy się pochwalić, że na terenie woj. wielkopol-
skiego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem wy-
cieraczek do wszystkich modeli aut marki Oximo, 
żarówek samochodowych CarLamp, akumulato-
rów Fiamm oraz Eurostart. W naszej ofercie zna-
lazł się też płyn do mycia silników marki ArmiCar 
który jest bardzo dobrze odbierany przez naszych 
klientów ze względu na wysoką jakość, oraz peł-
na gama produktów marki Wesco. Klienci dosta-
ną u nas produkty bardzo znanych i cenionych 
marek, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jednak 
największą satysfakcję przynosi nam praca z pro-
duktem od podstaw, ciężka i czasochłonna, ale 
przynosząca pożądane efekty.
– Współpracę z Wytwórnią Filtrów PZL SĘ-
DZISZÓW rozpoczęliście w ub.r. Uczest-
niczyliście też w szkoleniu dla naszych 
dystrybutorów, które miało miejsce na te-
renie Wytwórni. Co Was przekonało do tej 
współpracy? 

– W związku z tym, że w naszej fi rmie sprze-
dawaliśmy coraz więcej olejów silnikowych, ko-
lejnym etapem rozszerzenia oferty stały się fi ltry. 
Przed pojawieniem się przedstawicieli Wytwórni, 
w naszej fi rmie mieliśmy przygotowaną do pod-
pisania umowę na dystrybucję fi ltrów innej marki. 
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się o zmianach, ja-
kie przechodzi Wytwórnia, oraz że właścicielem 
został Pan Adam Sikorski – człowiek odnoszący 
znaczne sukcesy biznesowe. Nie ukrywam, że to 
miało istotny wpływ na naszą decyzję, jak rów-
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J ednym z priorytetowych celów Stowarzy-
szenia jest utworzenie Centrum Dziedzic-
twa Filtracji – miejsca o charakterze edu-

kacyjnym
W ubiegłym numerze kwartalnika informo-

waliśmy o powołaniu Stowarzyszenia Dziedzic-
twa Filtracji i Motoryzacji. Tym razem przybli-
żamy cele i zakres działalności Stowarzyszenia, 
które ściśle współpracuje z Wytwórnią Filtrów.

 Stowarzyszenie zostało założone 22 maja 
2014 r. w Sędziszowie Młp. Jego celem jest pro-
wadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży 
w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techni-
ki, jak również kształtowanie klimatu innowacyj-
ności i tworzenie warunków do stymulowania 
współpracy ze środowiskiem naukowo-badaw-
czym. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w jed-
nym z biurowców na terenie Wytwórni. Skład 
Zarządu Stowarzyszenia tworzą: Waldemar Le-
nius – Prezes Zarządu, Grzegorz Patro – Wice-
prezes, Robert Chrobak – Wiceprezes oraz Ka-
tarzyna Tokarz – Członek Zarządu. 

– Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. 
poprzez działalność oświatową na rzecz nowych 
technik i technologii, prowadzenie zajęć w zakre-
sie edukacji technicznej oraz działalność w zakre-
sie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
– twierdzi Waldemar Lenius, Prezes Stowarzy-
szenia. – Chcemy edukować dzieci i młodzież 
w zakresie fi ltracji i motoryzacji, dlatego jednym 
z naszych priorytetowych zadań jest utworzenie 

specjalnego Centrum Dziedzictwa 
Filtracji. Zależy nam na stworze-
niu miejsca, w którym można bę-
dzie zapoznać się z przebiegiem 
procesu projektowania i produk-

cji fi ltrów, ich budową, za-
stosowaniem czy pre-
zentacją montażu 
fi nalnego produktu. 

O b e c n i e 
w miejscu prze-
znaczonym do 
utworzenia Cen-

Stowarzyszenie Dziedzictwa   

trum trwają prace remontowe. Stowarzysze-
nie zamierza nieodpłatnie udostępniać zgro-
madzone tam ekspozycje dzieciom i młodzieży, 
jak również promować inne działania z zakresu 
ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Na 
swoim koncie ma już pierwsze osiągnięcia.

Podkarpacie stawia 
na zawodowców

Jednym z pierwszych sukcesów Stowa-
rzyszenia było podpisanie z Zespołem Szkół 
Technicznych w Sędziszowie Młp. porozu-
mienia o współpracy edukacyjno-wycho-
wawczej w ramach programu „Podkarpacie 
Stawia na Zawodowców”. Dzięki temu Ze-
społu Szkół Technicznych rozszerzył swo-
ją ofertę edukacyjną, a Wytwórnia Filtrów 
PZL SĘDZISZÓW S.A. udostępniła stanowi-
ska pracy uczniom odbywającym tu praktyki 
zawodowe. Zgodnie z warunkami porozu-
mienia, Wytwórnia zobowiązała się także do 
zapewnienia pierwszeństwa zatrudnienia dla 
absolwentów Zespołu Szkół Technicznych, 
którzy ukończą staż zawodowy w Wytwórni. 

W myśl podpisanego porozumienia, 
w okresie wakacyjnym Zespół Szkół Tech-
nicznych oddelegował 9 uczniów kształcą-
cych się w zawodzie technik oraz 4 uczniów 
kształcących się w zawodzie technik informa-
tyk. W ramach stażu zawodowego ucznio-
wie nabywali w Wytwórni umiejętności prak-
tyczne. Staż był realizowany w dwóch turach: 
w lipcowej i sierpniowej. Wytwórnia PZL SĘ-
DZISZÓW wyznaczyła opiekunów, którzy 
nadzorowali przebieg praktyk, udzielając sta-
żystom wskazówek i pomocy w wypełnianiu 
zadań. 

Uczniowie odbywali zajęcia praktycz-
ne z następujących tematów: organizowania 
stanowiska pracy i przestrzegania przepisów 
BHP, przygotowania produkcji (dokumen-
tacja techniczna, wykonanie projektów), 
utrzymanie ruchu (rodzaje napraw maszyn 
i urządzeń, obsługa systemów automatyza-
cji), obsługa obrabiarek konwencjonalnych 
(tokarki, szlifi erki, frezarki) oraz obrabiarek 
CNC. Ponadto stażyści wdrożyli się w orga-
nizację i wyposażenie działu montażu fi ltrów, 
poznali systemy zarządzania jakości i kontroli 

Uczniowie ZST podczas praktyk w Wytwórni

specjalnego Ce
Filtracji. Zale
niu miejsca,
dzie zapozn
procesu pro

cji fi ltró
st

Waldemar Lenius, 
Prezes SDFiM
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Zielone Płuca Sędziszowa
Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Dzie-

dzictwa Filtracji Motoryzacji jest akcja społecz-
na „Zielone Płuca Sędziszowa”, zorganizowana 
podczas jubileuszu 75-lecia Wytwórni. Celem 

akcji jest zadrzewienie miasta 
– podobne do inicjatywy, któ-
rą 40 lat temu przeprowadzi-
li w Sędziszowie pracownicy 
Wytwórni. Tym razem do 
sadzenia drzew (klonów ku-
listych) na Osiedlu Młodych, 
w pobliżu fabryki, zaproszo-
no gości honorowych: 
Olga Charchut – była 
pracownica PZL SĘDZISZÓW 
S.A.
Wojciech Kroczka – syn zało-
życiela fabryki, który 75 lat temu 
dał podstawę do powstania PZL 
SĘDZISZÓW 

Stanisław Ziemiński – Starosta Powiatu 
Ropczycko-Sędziszowskiego 

Kazimierz Kiełb – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego 
Ks. Ryszard Lis – Proboszcz Parafi i pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp. 
Adam Sikorski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PZL SĘDZISZÓW S.A.
Bogusław Satława – Prezes Zarządu PZL SĘDZISZÓW S.A.
Tomasz Łyczko – Członek Zarządu PZL SĘDZISZÓW S.A.
Waldemar Lenius – Prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Filtracji i Motoryzacji

 Filtracji i Motoryzacji
jakości, metody pomiarów oraz organizację 
i zadania działu marketingu. Z kolei uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik informatyk 
poznali zasady projektowania lokalnej sieci 
komputerowej, montaż okablowania, mo-
dernizację sieci, konfi gurację i obsługę sieci, 
sieciowe systemy operacyjne, 
zarządzanie serwerem i zasady 
bezpieczeństwa do zarządzania 
danymi. 

Podpatrzyli też jak wyglą-
da produkcja i jak funkcjonuje 
zakład. Zdobyli cenną wiedzę 
i umiejętności.  

Moja mała ojczyzna
Z okazji 75-lecia PZL SĘ-

DZISZÓW Stowarzysze-
nie wraz z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury 
w Sędziszowie Młp. zorga-
nizowało konkurs plastyczny 
dla uczniów szkół podstawowych pt. „Sę-
dziszów – moja mała ojczyzna”. Uczniowie 
przesyłali prace plastyczne, wykonane do-
wolną techniką. Rozstrzygnięcie konkursu 
odbyło się przed końcem wakacji. Nagro-
dę specjalną Stowarzyszenia zdobył 10-let-
ni Maciej Szostecki z Klęczan, którego praca 
plastyczna została wydana przez Stowarzy-
szenie w formie pamiątkowej kartki poczto-
wej. Część nakładu pocztówek przekazano 
Autorowi zwycięskiej pracy, część Burmi-
strzowi oraz Miejsko- Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury.
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Stanisław Zieych pt. „Sę-
Państwo Sikorscy wraz z córką podczas 
sadzenia jubileuszowego klonu

Maciej Szostecki – zwycięzca konkursu 
plastycznego podczas wręczenia nagrody

Zwycięska praca w konkursie: „Sędziszów – 
moja mała ojczyzna"
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W eryfi kacja parku maszyno-
wego, zmniejszenie kosztów 
produkcji, eliminacja zbęd-

nych stanowisk, pozyskanie wolnej 
powierzchni – to tylko niektóre z pla-
nowanych działań, jakie Wytwórnia 
obecnie wprowadza w ramach opty-
malizacji procesów produkcyjnych.

Zarząd WF PZL SĘDZISZÓW, po 
licznych konsultacjach i audytach, po-
stanowił wprowadzić pewne zmiany 
w obszarze produkcji. Obecnie zespół 
nadzorujący produkcję dąży do maksy-
malnej centralizacji i uproszczenia pro-
cesów produkcyjnych. 

– Zmierzamy do optymalizacji proce-
sów produkcyjnych i eliminacji zbędnych 
operacji. Staramy się stworzyć linie nowo-
czesne, z zastosowaniem technologicz-
nych uproszczeń – twierdzą osoby zaan-
gażowane w proces.

W pierwszym etapie rozpoczę-
to proces przeniesienia produkcji z bu-
dynku, gdzie mieści się narzędziownia 
oraz część procesów produkcyjnych. 
Jest to część przygotowań zakładu pod 
nowe inwestycje związane z rozwojem 
linii produkcyjnych, które są planowane 
w następnym roku.

– Naszym celem jest maksymalna 
oszczędność powierzchni, dlatego chcemy 

tak przeorganizować warsztat, aby mieć 
pewność, że pracuje on optymalnie. 

Ostateczne ustawienie procesów 
produkcyjnych, z wykorzystaniem pla-
nowanych powierzchni i urządzeń, pla-
nowane jest na przełomie II i III kwartału 
przyszłego roku. 

Drugim krokiem wprowadzanych 
działań reorganizacyjnych jest outso-
urcing niektórych procesów produk-
cyjnych do zewnętrznych dostawców. 
Dzięki temu zostaną zwiększone moce 
przerobowe i nie będzie konieczności 
ciągłej zmiany linii produkcyjnych. Po-
zwoli to także zlikwidować niektóre, 
mało dociążone maszyny. 

W kolejnych etapach planowane są 
też inwestycje w nowoczesne urządze-
nia wykorzystywane na liniach produk-
cyjnych, czego efektem będzie zwięk-
szenie gamy produktów. Docelowo 
zakład będzie pracował na dwie zmiany. 

Jakość = skuteczność
– Chcemy produkować szybciej i wy-

dajniej, nie tracąc przy tym na jakości. Co 
więcej, będziemy stale polepszać tę ja-
kość, ponieważ odgrywa ona decydującą 
rolę w relacji z klientami – twierdzi zespół. 
– Dlatego m.in. nie zrezygnujemy z do-

stawców z tzw. górnej półki, u których za-
opatrujemy się w materiały fi ltracyjne. Na 
produkcji mamy swoje motto: Jakość jest 
wtedy, gdy wracają klienci a nie pro-
dukty. 

O jakości fi ltrów produkowanych 
w Sędziszowie świadczy m.in. fakt, że 
ich skuteczność i niezawodne działanie 
potwierdzają wielogodzinne teksty i wy-
niki badań laboratoryjnych. Wśród nich 
przeprowadza się np. teksty na wytrzy-
małość fi ltrów, polegające na poddawa-

Produkować szybciej i wydajniej,

nie tracąc na jakościjakości
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niu ich próbom 50 tys. cykli. Przy nor-
malnym okresie użytkowania, fi ltr jest 
wymieniany po 8–15 tys. Sędziszowskie 
fi ltry wytrzymują kilkukrotnie większe 
obciążenie!

Wszystkie te zmiany, jak również 
równolegle wprowadzony nowy wize-
runek marki PZL SĘDZISZÓW świad-
czą o tym, iż Wytwórnia uporała się 
z trudnym procesem restrukturyza-
cji i porządkowania działań. Obecnie 
wszystkie działania koncentrują się na 
tworzeniu nowej, odświeżonej teraź-
niejszości zakładu, która – jak zakłada-
ją specjaliści od produkcji – zaowocuje 
wprowadzeniem na rynek,  produktów 
w pełnej mierze spełniających oczeki-
wania klientów.



Magazyn Klientów PZL Sędziszów S.A.22

Z WIZYTĄ U KLIENTA

F irma MOTOLAND powstała w 1989 r. 
w Radomiu. W bieżącym roku obcho-
dziła 25-lecie działalności.

Początkowo oferowano części do sa-
mochodów FSO i FSM, zostało uwiecznione 
w znakomitych zdjęciach zdobiących wnętrze 
sklepu. W późniejszym czasie oferta asorty-
mentowa i ilościowa uległa gruntownej zmianie.

– Filtry z Sędziszowa mieliśmy w swojej 
ofercie od chwili rozpoczęcia działalności. Tyl-
ko w uzupełnieniu posiadamy fi ltry innych fi rm 
– twierdzi Sławomir Szczęśniak, jeden z wła-
ścicieli MOTOLANDU.

Pan Sławomir przyznaje, że po zawiro-
waniach rynkowych związanych z prywatyza-
cją i wejściem na rynek motoryzacyjny dys-
trybutorów sieciowych, trudno było utrzymać 
dobrą reputację marki Sędziszów. Rynek zo-
stał wręcz zalany wyrobami konkurencyjnych 
fi rm, które kusiły klientów nowymi referen-
cjami i łatwą dostępnością produktów. Jednak 
od około dwóch lat Właściciel MOTOLAN-

MOTOLAND S.C.
A. Dębski, S. Szczęśniak
26-610 Radom
Ul. Jaracza 5

DU zauważa się znaczny powrót klientów do 
marki Sędziszów i odzyskiwanie ich zaufania 
co do jakości i asortymentu Wytwórni.

– Przy zamawianiu wyrobów korzystamy 
z pośrednictwa dystrybutora – hurtowni MO-
TOROL z Krakowa – dodaje Pan Sławomir. – 
Biorąc pod uwagę codzienne dostawy i ofero-
wany szeroki asortyment fi ltrów z Sędziszowa, 
jest to dla nas najdogodniejsza forma zamó-
wienia. 

Jeśli chodzi o kategorie fi ltrów, to wśród 
klientów MOTOLANDU największą popularno-
ścią cieszą się fi ltry oleju, kabiny oraz powietrza. 

– Jednym z podstawowych kryteriów wybo-
ru fi ltrów przez naszych klientów jest cena, która 
w przypadku PZL SĘDZISZÓW, w połączeniu 
z wysoką jakością, jest naprawdę satysfakcjonu-
jąca – dodaje Właściciel. – Dlatego od 25 lat 
fi ltry z Sędziszowa mamy w ciągłej sprzedaży. 
I życzymy sobie oraz Producentowi, żeby nasza 
współpraca trwała co najmniej przez następne 
ćwierćwiecze.

Ćwierć wieku z Sędziszowem



SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI! 

Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. 
ul. Fabryczna 4
39-120 Sędziszów Młp.
tel. (17) 745-02-00
fax: (17) 745-03-33
e-mail: sekretariat@wf-sedziszow.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Elżbieta Ozga

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

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

DZIAŁ HANDLOWY
DYREKTOR HANDLOWY – EKSPORT
Agnieszka Całko

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

DYREKTOR HANDLOWY – SPRZEDAŻ KRAJOWA
Jacek Zawadzki

 609 012 115
jacek.zawadzki@wf-sedziszow.pl

DYREKTOR PRODUKCJI WOJSKOWEJ I LOTNICZEJ
Robert Chrobak

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

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI
Region 1
Tomasz Kajda

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

Region 2
Marcin Barankiewicz

 609 012 100
marcin.barankiewicz@wf-sedziszow.pl

Region 3
Bartosz Salewicz

 609 566 117 
bartosz.salewicz@wf-sedziszow.pl

Region 4
Tomasz Pyrlik

 517 330 738 
tomasz.pyrlik@extremizer.pl



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

IERZYCE
62 762 90 92

HURTECH
W

OLSZTYN
68 347 23 41

AGROM
ARKET JARYSZKI

GĄDKI
61 663 96 01

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

AUTO CENTRUM
 KALISZ

KALISZ
62 767 31 81

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 

UPROM
EX

ŁOCHOW
O

52 345 35 00

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
DOBRZEJEW

ICE
505 156 566

GORDON
SZUBIN

52 372 54 26

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

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

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

22 675 37 22

CARTEX
GARW

OLIN
25 682 64 38 

M
OTPOL

PŁOŃSK
23 662 69 36

RENE HIŃCZA
SOBIENIE JEZIORY

602 293 966

M
ASTERCARS

RADOM
508 626 798

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

LE CART
M

IELEC
17 586 39 67

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

DIVERSA
BIAŁYSTOK

85 664 31 71

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

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

DAV OPOLE
OPOLE

77 457 66 59

JANEX
OPOLE

77 47 44 670

OPOLTRANS
BRZEZIE K/OPOLA

77 409 96 29

IW
EX

GDAŃSK
58 301 83 50

SKLEP PATRONACKI 
SZCZECIN

91 460 07 62

partnerzy handlow
i


