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Szanowni Państwo,

Rozpoczynając rok 
2016, jesteśmy peł-
ni optymizmu. Widzi-
my, że nasze działa-
nia w zakresie rozwoju 
PZL Sędziszów przy-
noszą wspaniałe rezul-
taty, że dotychczasowe 
wysiłki przekładają się 
na konkretne, pozytyw-
ne zmiany, zauważalne 
zarówno przez branżę, 
jak i samych klientów. 
A skoro mamy się czym 
chwalić, skoro – jak po-
kazują ostatnie badania 
rynku – rozpoznawal-
ność naszej marki dy-
namicznie wzrasta, po-
stanowiliśmy podsumować sukcesy minionych 3 lat i głośno je 
zakomunikować. Okazją do tego było zakończenie programu lo-
jalnościowego inFILTRacja i uroczyste wręczenie nagród zwy-
cięzcom – w tym laureatowi nagrody głównej 100 tys. zł. Zor-
ganizowaliśmy w tym celu specjalną Galę, na którą zaprosiliśmy 
naszych dystrybutorów, klientów – uczestników programu, oraz 
branżowe media. Uroczystość odbyła się 11 grudnia 2015 r., na 
PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Relacjonujemy ją dla 
Państwa na stronach 4–7.

Pozostając w temacie sukcesów, w bieżącym numerze pre-
zentujemy nowe rozwiązania przygotowane przez nasz dział 
konstrukcyjno-technologiczny, dedykowane dla lotnictwa. Do-
konujemy też podsumowania pierwszych wyników badań eksplo-
atacyjnych, do których zachęciliśmy fi rmy transportowe. 

Tradycyjnie przygotowaliśmy dla Państwa teksty poradniko-
we w cyklu ABC fi ltracji, w których nasi eksperci wyjaśniają m.in. 
jaki wpływ na rozruch silnika zimą mają fi ltry oleju. Zachęcam też 
do prześledzenia innych przygotowywanych przez nas inicjatyw, 
m.in. Akademii Filtracji.  

Z życzeniami ciekawej lektury
Adam Sikorski

Prezes PZL Sędziszów S.A.
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Jesienią ub.r. wzięliśmy udział w cyklu Spotkań Transpor-
towych we Wrocławiu i Warszawie, organizowanych przez 
redakcję miesięczników Truck&Van i TSL Biznes.

Spotkania Transportowe to cykl bezpłatnych konferencji dla prze-
woźników, kadry zarządzającej i właścicieli fi rm transportu drogowego 
oraz menedżerów transportu w fi rmach produkcyjnych i handlowych. 

Jesienne Spotkania były poświęcone najważniejszym sprawom 
związanym z funkcjonowaniem działalności transportowej. Zaproszeni 
eksperci przedstawiali aktualne zmiany i tendencje w sektorze transpor-
towym, przybliżali najnowsze rozwiązania oraz podpowiadali jak zwięk-
szać zyski i efektywność fi rmy transportowej. Nie zabrakło też prezenta-
cji najnowszych rozwiązań wspierających działalność transportu.

Nasi eksperci podczas Spotkań promowali specjalną linię fi ltrów marki 
PZL. Bogusław Satława, Członek Zarządu PZL Sędziszów, podczas pre-
zentacji omówił szczegóły produkcji i przewagi konkurencyjnej wyrobów 
dedykowanych dla samochodów ciężarowych. Przybliżył też historię PZL 
Sędziszów oraz szeroki profi l działalności zakładu.

Drugoligowa drużyna siatkarska mężczyzn PZL Sędziszów, której jesteśmy sponsorami, rozpoczęła sezon zwycięstwem z Avią Świd-
nik. Mecz odbył się w październiku 2015. W listopadzie kibice drużyny otrzymali koszulki i czapki w klubowych barwach. 

Trzymamy kciuki za siatkarzy PZL Sędziszów i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. 

Udane rozpoczęcie sezonu Udane rozpoczęcie sezonu 
  siatkarskiego  siatkarskiego

Spotkania Transportowe
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W listopadzie we Wrocławiu miało miejsce spotkanie 
branży motoryzacyjnej – Auto Forum & Business Day. 

Auto Forum & Business Day to największe branżowe spotkanie B2B 
w Polsce. Tym razem wzięło w nim udział aż 200 osób z ponad 100 
fi rm. Konferencja rozpoczęła się prezentacją fi rm i instytucji. Uczestni-
cy spotkania przedstawiali swoje produkty i usługi, równolegle toczyły 
się rozmowy biznesowe klientów i dostawców branży motoryzacyjnej.

- Na tak prestiżowym spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej fi rmy – 
stwierdził Grzegorz Tomasik, Członek Zarządu PZL Sędziszów S.A., 
który reprezentował Spółkę podczas wydarzenia. – Jesteśmy producen-
tem fi ltrów m.in. dla branży motoryzacyjnej. Auto Forum & Business Day 
to doskonała okazja, aby zapoznać się z sytuacją na rynku oraz kierunkami 
rozwoju branży motoryzacyjnej na świecie. To także możliwość zaprezen-
towania oferty naszej fi rmy i nawiązania nowych kontaktów, które, mam 
nadzieję, zaowocują współpracą. 

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, na której rozdano statuetki 
„AutoMotywacje” w kategoriach: biznes, inicjatywy i osobowość. Ode-
brali je przedstawiciele pięciu fi rm i instytucji.

W październiku w Warszawie odbył 
się VI Ogólnopolski Konkurs Kierow-
ców Komunikacji Miejskiej o Puchar 
Prezesa Izby Gospodarczej Komuni-
kacji Miejskiej. Nasza fi rma ufundo-
wała nagrodę dla zdobywcy 3. miejsca 
w Konkursie.

Przez dwa dni grupa 60 zawodników, 
reprezentująca 27 operatorów komunika-
cji miejskiej z różnych części kraju, walczy-
ła o tytuł „Najlepszego Kierowcy w Komuni-
kacji Miejskiej 2015”.Konkurs był podzielony 
na kilka etapów. W pierwszym dniu uczestni-
cy wypełniali test z zakresu przepisów ruchu 
drogowego. Kolejnym etapem były zadania 
praktyczne: slalom przodem, z parkowaniem 
skośnym tyłem oraz prostopadłym przodem, 
przejazd slalomem połączony z zadaniem 
ominięcia przeszkody na płycie poślizgowej, 
szkolenie w zakresie jazdy autobusem elek-
trycznym.

Zadanie fi nałowe polegało na zaprezen-
towaniu umiejętności związanych z obsługą 
pasażerów oraz udzielaniem pierwszej po-
mocy. Na koniec uczestnicy usuwali usterki 
elektryczne oraz mechaniczne.

Zwycięzcą został Waldemar Stefaniak 
z MPK Łódź Sp. z o.o., zdobywając Puchar 
Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miej-
skiej, tytuł „Najlepszego Kierowcy” oraz na-

PZL Sędziszów sponsorem Konkursu Kierowców

Auto Forum & Business Day

grodę pieniężną. Kolejne miejsca w konkursie 
zajęli: Sebastian Mlonka z MPK Łódź Sp. z o.o. 
oraz Piotr Trojański z MPK Kraków SA. Firma 
PZL Sędziszów ufundowała nagrodę dla zdo-
bywcy 3. miejsca.

– Udział w Ogólnopolskim Konkursie Kie-
rowców Komunikacji Miejskiej jako fundatora 
nagrody jest ważnym i znaczącym wydarze-
niem dla naszej fi rmy. Jesteśmy producentem 
fi ltrów m.in. do autobusów. Dzięki takim wyda-

rzeniom możemy przybliżyć swoją ofertę koń-
cowym odbiorcom i wymienić się doświadcze-
niami – stwierdził Bogusław Satława, Członek 
Zarządu PZL Sędziszów S.A., który repre-
zentował Spółkę podczas rozstrzygnięcia 
Konkursu.

Przy tej okazji fi rma przekazała 27 opera-
torom komunikacji miejskiej specjalne zesta-
wy fi ltrów do autobusów w celu ich przete-
stowania.
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Na targach Warsaw Moto Show w Nad-
rzynie spotkają się dealerzy światowych 
marek samochodów, najwięksi polscy pro-
ducenci części, fi rmy leasingowe, banki kre-
dytujące zakup samochodów. 

W listopadzie 2015 na miejsce targów wy-
brano Warsaw Expo – najnowsze i najwięk-
sze w regionie Międzynarodowe Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe. Ponad 70 wy-
stawców zaprezentowało najnowsze modele 
niemal wszystkich popularnych marek w Pol-
sce. Na zwiedzających czekały m.in. symulato-
ry, tor off road (z możliwością przejazdu), wy-
stawa old timerów, pokazy monster trucków, 
odzieży motoryzacyjnej, aukcja klasycznych aut 
oraz wybory Miss Świata Moto – spośród kan-
dydatek z 82 krajów z całego świata.

W strefi e Moto Sportu można było spotkać 
m.in. Mistrzów Polski z PZM z rajdów, wyścigów, 
rajdów terenowych i rallycrossu. Na imprezie były 
obecne polskie teamy samochodowe i motocy-
klowe, startujące w zawodach na całym świecie. 

Nie zabrakło też podopiecznego PZL 
Sędziszów S.A. – kierowcy rajdowe-

go Mariusza Steca, jednego z naj-
bardziej utytułowanych zawodni-
ków Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Można było zo-

baczyć również jego 
samochód, którym 
na co dzień startu-
je w rajdach.

Losowanie nagrody głównej 
w programie “inFILTRacja ”

30 listopada 2015 r. zakończył się program lojalnościowy „inFILTRacja nagród”. 2 grud-
nia o godz. 12.00 odbyło się losowanie nagrody głównej – 100 000 zł! Zwycięzcą został 
Krzysztof Wojewoda – właściciel fi rmy F.H.U.P. WOJTAR.

p p
Sędziszów S.A. – kierowcy

 jedne
anych
amoch
Możn

rów
mochó
a co dz
e w ra

Sędziszów S.A. – kier
go Mariusza Steca,
bardziej utytułowa
ków Górskich Sa
Mistrzostw Polski. M

baczyć
sam
na
je

Targi Motoryzacyjne Warsaw Moto Show 2015
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Program „inFILTRacja nagród” trwał od 
2 marca do 30 listopada 2015 r. Wzięło 
w nim udział ponad 800 uczestników, któ-

rzy zarejestrowali niespełna 10 tys. faktur. W trak-
cie trwania programu lojalnościowego organizo-
wane były dodatkowe promocje – „Lipcowa 
Fala Nagród”, „Wakacyjne Tankowanie”, „Jesień 
z PZL” oraz „Tankuj do Pełna” – w ramach któ-
rych można było wygrać m.in.: odtwarzacz mp4, 
radio-budzik, kamerę samochodową oraz kom-
binezon roboczy. Można też było podwoić ilość 
tankowanego paliwa dzięki tzw. karcie paliwowej 
przedpłaconej, która upoważnia do tankowania 
dowolnego rodzaju paliwa na wszystkich stacjach 
Orlen na terenie całej Polski. W wyniku tej akcji 
rozdaliśmy ponad 12 tys. litrów paliwa oraz po-
nad 1 tys. nagród pieniężnych. W specjalnej lote-
rii uczestnicy odkryli 78 e-zdrapek. 

W wyniku losowania, które odbyło się 30 li-
stopada 2015 r., wyłoniono laureata nagro-
dy głównej programu, o wartości 100 000 
zł. Zwycięzcą został Krzysztof Wojewoda, 
właściciel fi rmy F.H.U.P. WOJTAR Krzysztof 
Wojewoda z Tarnowa. 

11 grudnia 2015 r., na PGE Stadionie Naro-
dowym w Warszawie, odbyła się uroczysta gala 

rozdania nagród wszystkim zwycięzcom progra-
mu oraz przekazanie symbolicznego czeku o war-
tości 100 000 zł zwycięzcy nagrody głównej. 

– Pierwszy raz uruchomiliśmy taki program i jeste-
śmy mile zaskoczeni wynikami oraz frekwencją – mó-
wił podczas Gali Adam Sikorski, Prezes PZL Sędzi-
szów. – Zdecydowaliśmy się dotrzeć do decydentów, 
czyli właścicieli warsztatów, którzy są odpowiedzialni 
za wybór fi ltra. Dla nich m.in. zorganizowaliśmy pro-
gram InFILTRacja, który cieszył się ogromnym zain-
teresowaniem. Z pewnością będziemy kontynuować 
tego rodzaju działania w przyszłości.

– Dzisiejsza Gala jest zwieńczeniem progra-
mu lojalnościowego, który zaproponowaliśmy dys-
trybutorom oraz klientom dystrybutorów – podsu-
mowała Agnieszka Całko, Dyrektor ds. Handlu 
i Marketingu. – Cała idea tego działania marke-
tingowego wzięła się z naszej wiedzy, opartej o wia-
rygodne źródła. Jest to również wynik na-
szego dialogu z dystrybutorami, którzy 
podpowiadają, w jakich obszarach 
powinniśmy działać i pozyskiwać wie-
dzę o naszych klientach ostatecznych. 
Właśnie od naszych dystrybutorów do-
wiadujemy się, w jaki sposób oddziały-
wać na świadomość marki w tym sek-

torze. Bardzo się cieszymy, że laureatem nagrody 
głównej w programie została osoba, która od wielu 
lat z nami współpracuje, i która zdobyte środki za-
mierza zainwestować w rozwój fi rmy.

Spotkanie zostało poprzedzone zjazdem 
dystrybutorów oraz konferencją prasową. Na 
zaproszenie PZL Sędziszów w tym dniu przy-
byli: przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy 
i dziennikarze. Doceniając wkład i zaangażowa-
nie wszystkich podmiotów dystrybuujących fi ltry 
z Sędziszowa, uhonorowano kilka fi rm wyróż-
niających się wysokimi wynikami sprzedażowy-
mi. Przyznano im następujące tytuły:
Złotego Dystrybutora – MOTO-HURT
Srebrnego Dystrybutora – ARMICAR S.C. 
Brązowego Dystrybutora – hurtownia 

motoryzacyjna „KORWEX”
Wyróżnienie za największą dynami-

kę wzrostu sprzedaży przyznano fi rmie 
AGROMA POLSAD S.A.

– Współpraca z PZL Sędziszów ist-
nieje od początku naszej działalności, 

czyli od roku 1989. W dalszym ciągu 
będziemy kupować tylko fi ltry PZL Sędzi-
szów, ponieważ są bardzo dobrej jako-
ści – stwierdził Dariusz Włodarczyk, 

który zaproponowaliśmy dys
tom dystrybutorów – podsu-

Całko, Dyrektor ds. Handlu
a idea tego działania marke-
z naszej wiedzy, opartej o wia-
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O UDZIALE W PROGRAMIE INFITRACJA 

ODPOWIADA JEGO LAUREAT, ZWYCIĘZCA 

NAGRODY GŁÓWNEJ – KRZYSZTOF WOJEWODA.

W ciągu 3 lat PZL Sędzi-
szów znacząco wzmoc-
nił swoją pozycję na ryn-
ku. Wpłynęły na to m.in. 
wysoka jakość wyrobów 
oraz intensyfi kacja działań 
marketingowo-sprzeda-
żowych. Teraz fi rma staje 
do walki o przywrócenie 
czołowej pozycji w branży 
fi ltracyjnej. 

Taki komunikat Zarząd PZL Sędziszów 
S.A. przekazał mediom oraz zgroma-
dzonym gościom podczas konferencji 

prasowej, która odbyła się 11 grudnia ub.r. na 
PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

- Nasza droga od chwili prywatyzacji Spółki 
była trudna i wyboista – mówił podczas kon-
ferencji prasowej Adam Sikorski, Prezes PZL 
Sędziszów S.A. – Sytuacja, w jakiej zastaliśmy 
fabrykę, wymagała zaangażowania kapitału, 
jednak przede wszystkim ogromnej pracy. Obec-
nie z dumą możemy mówić o zmianach, jakie 
udało nam się wprowadzić, ponieważ ich efek-
ty są widoczne nie tylko w wynikach sprzedażo-
wych, ale również w opinii rynku.

Uruchomienie nowych linii produkcyj-
nych, poszerzenie oferty dla sektora rolnicze-
go i transportu drogowego, rozbudowanie 
sieci sprzedaży, rebranding, wreszcie atrak-
cyjny program lojalnościowy dla Klientów - to 
tylko niektóre z licznych zmian, jakie w ostat-
nich 3 latach zaszły w PZL Sędziszów S.A. Ta 
spektakularna metamorfoza, mająca na celu 
przywrócenie świetności najstarszego w Pol-
sce producenta fi ltrów, przynosi profi ty i prze-
kłada się na dynamiczny wzrost rozpoznawal-
ności marki.

 właściciel MOTO-HURT, laureat tytułu Złoty 
Dystrybutor.

Zwycięzcy promocji „Wyfi ltruj Naj-
więcej Klientów i Podkręć Sprzedaż”
– M. Korniak – HURTOWNIA MOTORY-

ZACYJNA KORWEX
– Ł. Adamski – MOTO-HURT
– J. Recheta – P.P.H.U. PANAS
– M. Szczoczarz – MOTORES
– J. Serafi n – MOTO-HURT
– R. Hadyś – MOTO-HURT
– D. Nowicki – F.H. MOTOROL KAŁKUS 

SP. J.
– T. Pielak – FIRMA HANDLOWA BEST
– A. Baranowska – P.P.H.U. PANAS
P– . Szychulski – SF FILTER w BYTOMIU

Zwycięzcy promocji „Lipcowa Fala 
Nagród”
– Arkadiusz Baran – Mix Filters Sp. z o.o.
– Janusz Marnocha – Interwax
– Marek Litewka – F.H.U. AGRO GAMA 

SP.J. JÓZEF PSICA, MAREK LITEWKA

– Norbert Olszak – Syntec S.J.
– Marcin Salamon – AUTO CENTRUM – 

SALMAR – S.C. BEATA SOCZEK-SALA-
MON i MARCIN SALAMON

– Jan Pąprowicz – PCPW EKO-KARPATY 
DR INŻ. JAN PĄPROWICZ ZAKŁAD 
TECHNITEX

– Mariusz Niedziela – AGRO-MOT
Zwycięzcy promocji „Jesień z PZL”

– Norbert Olszak – Syntec S.J.
– Zbigniew Zieliński – P.H.U. TEDMARS 

Tadeusz Koperski
– Jan Pąprowicz – PCPW EKO-KARPATY 

DR INŻ. JAN PĄPROWICZ ZAKŁAD 
TECHNITEX

– Andrzej Major – FHU Ata-Car Import Ex-
port A Major K Zwoliński

– Anna Reszka – Rolnex Hurt-Detal Anna 
Reszka

– Mariusz Niedziela – AGRO-MOT
– Jan Kruczkowski – PH Zareba
– Arkadiusz Baran – Mix Filters Sp. z o.o. 

O

O

SF: W jaki sposób dowiedział się Pan o pro-
gramie InFILTRacja i co skłoniło Pana do 
wzięcia w nim udziału?
Krzysztof Wojewoda: Niedługo po urucho-
mieniu InFILTRacji, naszą fi rmę odwiedził przed-
stawiciel handlowy Hurtowni Motoryzacyjnej 
Motores i poinformował o możliwości wzięcia 
udziału w programie. Filtry PZL Sędziszów są 
nam dobrze znane. Sprzedajemy je od wielu lat 
i montujemy w serwisie bez obaw o konsekwen-
cje, dlatego bez wahania zarejestrowaliśmy się 
w systemie.
Czy to pierwszy program lojalnościowy, 
w którym Pan uczestniczył?
- Nie była to dla mnie pierwsza tego typu akcja. 
Najczęściej brałem udział w programach z nagro-
dami gwarantowanymi po przekroczeniu okre-
ślonych obrotów, jak również w takich, gdzie 
obowiązują zasady loterii.
Jak Pan ocenia zasady programu? 
- Zasady były czytelne i przystępne, chociaż 
podczas rejestrowania faktur trzeba się było 

wykazać systematycznością i skrupulatno-
ścią.
Wiele faktur Pan wprowadził do systemu?
- Dokładnie nie pamiętam, ale na pewno było ich 
kilkadziesiąt.
Wygraną, czyli 100 tys. zł, przeznaczy Pan 
na realizację celów osobistych czy zawo-
dowych?
- Na pewno większość wygranych środków 
zainwestuję w fi rmę i jej rozwój. Nie ukry-
wam jednak, że niewielką część chcę prze-
znaczyć na drobne przyjemności i wypoczy-
nek.
Dlaczego, Pana zdaniem, warto brać 
udział w t ego typu programach? 
- Niewątpliwie warto korzystać z tego typu szans, 
szczególnie jeśli programy dotyczą produktów 
znanych i sprawdzonych, które polecam i cenię. 
Szczerze zachęcam wszystkich do uczestnictwa. 
Wymagania są naprawdę niewielkie, a rezultat 
może okazać się nieoczekiwanym i wspaniałym 
prezentem od losu.

Walczymy  



9Świat Filtrów

TEMAT NUMERU

Prezes Sikorski oraz Członek Zarządu - 
Grzegorz Tomasik podkreślali, że w omawia-
nym okresie PZL Sędziszów wzmocnił dział 
konstrukcji wyrobów, rozpoczął stałą współ-
pracę z BorgWarner – światowym produ-
centem systemów do układów napędowych, 
i rozwinął sektor produkcji dla lotnictwa. Naj-
większy wzrost popularności marki nastąpił 
jednak w motoryzacji. Spółka nie tylko roz-
winęła sieć dystrybucji, ale także rozpoczęła 
współpracę na rynkach zagranicznych, m.in. 
w Czechach, Słowacji i Kazachstanie.

– Sektor motoryzacyjny stanowi jedną 
z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce – mó-
wił Prezes Sikorski. - Na rodzimym rynku pro-
ducentów części zamiennych działa obecnie 
ok. 900 fi rm, z czego 300 stanowią przedsię-
biorstwa z kapitałem zagranicznym. Dlatego 
w motoryzacji widzimy znakomite perspekty-

wy rozwoju dla tak silnej marki, jaką jest PZL 
Sędziszów. 

Gospodarze konferencji zwrócili uwagę 
na ogromny wzrost rozpoznawalności mar-
ki wśród klientów. Dzięki intensywnym dzia-
łaniom marketingowym Spółka skutecznie 
dociera do odbiorców. Właściciele warszta-
tów samochodowych, maszyn rolniczych oraz 
przedstawiciele fi rm transportowych coraz czę-
ściej nawiązują współpracę z PZL Sędziszów 
i chę tnie biorą udział w akcjach promocyjnych. 

– Jesteśmy obecni na wszystkich rynkach: 
samochodów osobowych, ciężarowych i rolnic-
twa. Notujemy stałe wzrosty sprzedaży oraz 
liczby referencji, które oferujemy naszym klien-
tom. Można powiedzieć, że w ciągu 3 lat po-
strzegalność naszej marki wręcz wybuchła. 
Wszystkim naszym działaniom przyświecają 
satysfakcja Klientów i przywiązanie do marki 

PZL Sędziszów. Z myślą o odbiorcach końco-
wych udostępniliśmy naszą ofertę w systemie 
TEC DOC, wzmocniliśmy dział obsługi klienta, 
powołaliśmy doradców technicznych, którzy po-
magają w wyborze oferty i wyjaśniają wszelkie 
wątpliwości. Co kwartał dedykujemy naszym 
Klientom magazyn ŚWIAT FILTRÓW, dostępny 
w formie papierowej i elektronicznej, informu-
jąc o bieżących działaniach, zmianach i nowo-
ściach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku i naszych Klientów, w najbliższym czasie 
rozpoczniemy intensywną działalność edukacyj-
ną pod nazwą Akademia Filtracji oraz wdroży-
my internetowy kanał sprzedaży, wykorzystując 
do tego celu nowoczesne narzędzia. Wszystkie 
te działania ukierunkowane są na osiągnięcie 
kluczowego celu, jakim jest odzyskanie czoło-
wej pozycji w branży fi ltracyjnej – podsumował 
Prezes Sikorski.

o miejsce na podium

Adam Sikorski, Prezes PZL Sędziszów S.A.
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ABC FILTRACJI

Spełnienie tego zadania polega na zatrzy-
maniu wszystkich zanieczyszczeń wytworzo-
nych w wyniku ścierania się współpracujących 
elementów oraz procesów chemicznych 
związanych z pracą silnika, jak również tych 
dostarczonych z paliwem i powietrzem, które 
nieusunięte ze spalinami a spłukane przez olej, 
dostają się do układu smarowania.

Od fi ltra oleju współczesnego silnika cięża-
rówki wymaga się długotrwałej i niezawod-
nej pracy

Innymi wyzwaniami dla fi ltrów oleju są 
agresywne składniki dodawane przez produ-
centów syntetycznych olejów oraz wysokie 
temperatury oleju, sięgające 150 stopni C dla 
współczesnych silników, wyposażonych w tur-
bosprężarki niezależnie od rodzaju paliwa. Do 
tych wymagań dochodzi jeszcze ciągłe dążenie 
do zmniejszania wymiarów i masy fi ltrów oleju.

W samochodach przeznaczonych do trans-
portu międzynarodowego fi ltr oleju wy-
mienia się co 90–120 tys. km

Jak wykazały liczne badania, duże znisz-
czenia w silnikach wywołują pojedyncze cząst-
ki, o wielkości od 8 do 50 mikrometrów [um], 
a szczególnie niebezpieczne są te o wielkości 
powyżej 60 [um]. Oprócz wielkości cząstek 
ważne jest ich stężenie w oleju. Duże stężenie 
małych cząstek powoduje zużycie elementów 
silnika w takim samym stopniu jak cząstek du-
żych, dlatego obecnie za szkodliwe dla silnika 
uznawane są cząstki o wielkości już od 1 [um].

Na wykresie nr 1, obrazującym efektyw-
ność fi ltracji w zależności od wielkości zanie-

FILTRY OLEJU 
W SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH
Filtry i wkłady oleju mają ogromny wpływ na trwałość i niezawodność 
funkcjonowania silnika. Są też najczęściej wymieniane spośród wszystkich 
rodzajów fi ltrów, stosowanych w samochodach. Ich zadaniem jest skuteczna 
ochrona smarowanych elementów silnika. 

czyszczeń, widać jego przebieg dla fi ltra ole-
ju typu spin-on: PP201 (wersja standardowa) 
i PP2014 (wersja „Long Life”), przeznaczona dla 
samochodów Renault Trucks, Volvo Bus i inne.

Rozwiązania modułowe
W starszych typach samochodów za fi l-

trację oleju odpowiadał jeden fi ltr szeregowy 
(tzw. spin-on), przez który przepływała każ-
dorazowo cała objętość oleju fi ltrowana z do-
kładnością od 25 [um]. Następnie dodawano 
drugi, niezależny fi ltr oleju (tzw. boczniko-
wy), fi ltrujący znacznie dokładniej, bo już od 
5 [um]. Dotyczyło to jednak zaledwie 5–10% 
oleju, który natychmiast wracał do miski olejo-
wej, nie biorąc udziału w smarowaniu silnika.

Spotykane są też rozwiązania (zwłaszcza 
w przypadku silników o dużej pojemności), 
gdzie umieszcza się równolegle dwa lub wię-
cej fi ltrów pełnego przepływu w jednej obu-
dowie. Takie rozwiązanie zastosowano m.in. 
w samochodzie VOLVO F12 (fot. nr 1). 

W nowych silnikach zmieniono podej-
ście do fi ltracji oleju. Zamiast jednorazowych 
fi ltrów typu spin-on, których proces utyliza-
cji jest dość skomplikowany, stosuje się fi ltry 
z wkładami wymiennymi (tzw. wkłady EKO), 
bez elementów metalowych. Wkłady te są ła-
two utylizowane, koszty ich produkcji znacz-
nie niższe, a poprzez łatwy dostęp do wkładu 
można szybko sprawdzić jego stan.

Współczesna fi ltracja oleju silnikowego 
zmierza w kierunku obudowy modułowej 
(fot. nr 2), gdzie w jednym korpusie znajdu-
je się fi ltr mechaniczny oleju (tzw. wirówka). 
Spełnia on rolę fi ltra bocznikowego, w którym 
na skutek prędkości (od 8 do 10 tys. obr./min.) 

Filtr PP2014

Wykres nr 1

Fot. nr 1

OGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ FILTRACJI W ODNIESIENIU 
DO WIELKOŚCI CZĄSTEK

Filtr PP201 Filtr PP2014
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ABC FILTRACJI

Zima to najgorsza pora roku dla silni-
ków samochodowych, z uwagi na 
niskie temperatury oraz dużą wil-

gotność powietrza. Do największych obcią-
żeń elementów silnika dochodzi w pierwszej 
chwili jego pracy. Olej musi w krótkim czasie 
dotrzeć do zimnych elementów ruchomych, 
jak najszybciej zmniejszyć powstające tarcie 
i zapewnić smarowanie. Cały układ olejowy, 
w tym także fi ltr oleju, ma więc ważne zada-
nie do wykonania. W normalnej pracy silni-
ka zanieczyszczenia podczas przepływu ole-
ju przez fi ltr zostają oddzielone i zatrzymują 
się na powierzchni fi ltracyjnej wkładu w więk-
szym lub mniejszym stopniu – zależnie od 
jakości fi ltra. Z biegiem czasu zwiększają się 
opory przepływu oleju przez fi ltr.

Tanie fi ltry często nie spełniają swojej roli 
w tym ważnym dla silnika czasie. Olej jest gęsty, 
zimny i często omija układ fi ltrowania poprzez 
otwarcie się zaworu przelewowego, a więc 
do silnika trafi a zanieczyszczony. Podczas pra-
cy silnika olej zostaje podgrzany, obniża się jego 
lepkość, następuje zamknięcie zaworu prze-
lewowego i prawidłowe oczyszczanie oleju. 
Czas, jaki upłynie od uruchomienia silnika do 
zamknięcia zaworu, powinien być jak najkrót-
szy. Zależy to od kilku czynników: 
• jakości stosowanego oleju 
• czasu eksploatacji fi ltra (w fi ltrze długo 

eksploatowanym powierzchnia fi ltracyj-
na wkładu jest zanieczyszczona, a ciśnie-
nie przed fi ltrem jest podwyższone nawet 
w temperaturach dodatnich)

• temperatury oleju podczas uruchamiania 
– im niższa temperatura, tym dłuższy czas 
otwarcia zaworu. 
Filtry PZL Sędziszów są wykonane z naj-

lepszych materiałów fi ltracyjnych, co pozwa-
la na szybsze zamknięcie zaworu. Dzięki temu 
czysty olej trafi  do silnika dokładnie wtedy, gdy 
ten najbardziej go potrzebuje. Jako producenci, 
dokładamy wszelkich starań, żeby czas otwarcia 
zaworu zredukować do minimum. W tym celu 
wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, m.in. 
dodatkowy element fi ltracyjny w zaworze. Zy-
skujemy wówczas pewność, że w momencie 

i wytworzonej siły odśrodkowej z oleju usu-
wane są produkty reakcji chemicznych (np. sa-
dza) i zanieczyszczenia wielkości ok. 1 [um].

Drugi stopień to wkład typu EKO, dokład-
nie usuwający pozostałe zanieczyszczenia. Jest 
on wykonany z materiałów fi ltracyjnych za-
pewniających długotrwałe użytkowanie fi ltra. 
W module tym znajduje się również chłodnica 
oleju, czujniki, a często tez fi ltr paliwa.

Wyprzedzając wymagania
Warto podkreślić, że zarówno technolo-

gia produkcji fi ltrów oleju, jak i stosowane ma-
teriały często wyprzedzają wymagania stawiane 
olejom silnikowym. Najważniejsza część fi ltra – 
tzw. przegroda fi ltracyjna ma kształt gwiazdy, dla 
zwiększenia powierzchni fi ltracyjnej i jest wyko-
nana albo ze specjalnego kilkuwarstwowego pa-
pieru z dodatkiem poliestru, albo z syntetycz-
nego kilkuwarstwowego materiału o strukturze 
kierunkowej, która pochłania zanieczyszczenia 
o stopniowo zmniejszających się rozmiarach. 

Do produkcji fi ltrów oleju w PZL Sę-
dziszów używamy najlepszych materia-
łów, gwarantujących trwałość i skuteczną 
ochronę silnika

W czasie plisowania przegrody wykonuje się 
na jej powierzchni przetłoczenia, które zabezpie-
czają plisy przed ewentualnym stykaniem się oraz 
zapewniają równomierny dystans między nimi. 
To z kolei wpływa na dłuższą żywotność fi ltra. 
Specjalna obróbka termiczna czyni papier odpor-
nym na wilgoć i wodę, które często dostają się do 
oleju, jak i kwasy powstałe w wyniku reakcji che-
micznych. Szczelność i połączenie elementów fi l-
tra zapewniają specjalne wysokotemperaturowe 
i odporne na agresywne składniki oleju kleje.

Andrzej Majka

otwarcia zaworu olej nadal będzie oczyszczony 
w pierwszych momentach pracy silnika.

Poza odpowiednim doborem fi ltra oleju, jak 
również samego oleju, istotna jest ich cyklicz-
na wymiana, zgodnie z zaleceniami producenta.  

Paweł Dudek

Wpływ fi ltrów oleju na rozruch 
silnika w okresie zimowym

Rys. 1. Przepływ oleju z otwartym zaworem.
Olej nie jest fi ltrowany.

Rys. 2. Przepływ oleju z zamkniętym zaworem.
Olej jest fi ltrowany.

Filtr WO1552

Fot. nr 2
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Wyniki badań stały się podstawą do 
rozpoczęcia współpracy z wieloma 
fi rmami transportowymi.

W ramach programu wybrane fi rmy (m.in. 
Omega Pilzno, Epo Trans Tychy, Marlibo Ol-
kusz, Kalmet Gliwice, Minkus Rybnik, Sachs 
Trans Wodzisław Śląski) przez okres 6–9 mie-
sięcy testują nasze fi ltry w samochodach cię-
żarowych. 

Firma Omega Pilzno, posiadająca w swo-
im taborze ok. 600 samochodów ciężaro-

wych, jako pierwsza ukończyła okres te-
stowania. Przez okres 6 miesięcy, przy 
przebiegach ok. 90 tys. km, użytkowano 
m.in. fi ltry powietrza naszej produkcji w sa-
mochodach marki Man i Volvo. Przy zesta-
wieniu parametrów chłonności i skuteczno-
ści okazało się, że wyniki są porównywalne 
z fi ltrami oryginalnymi producentów samo-
chodów. 

– Badania eksploatacyjne były wstępem 
do podjęcia stałej współpracy między naszy-

mi fi rmami – twierdzi Bogusław Satława, 
Członek Zarządu PZL Sędziszów, koordy-
nator programu. – Po pomyślnych wynikach 
tekstów fi rma Omega Pilzno zawarła z nami 
umowę w zakresie produkcji systematycznych 
dostaw kilkunastu referencji przeznaczonych 
do samochodów ciężarowych. Podobne re-
zultaty osiągamy w innych fi rmach transpor-
towych, jak również w zakładach komunika-
cji miejskiej MPK, które zaopatrują się u nas 
w fi ltry do autobusów.

Stawiamy na ciężarówki i autobusy

TRANSPORT

W kwietniu 2015 r. PZL Sędziszów uruchomił program badań eksploatacyj-
nych, którego celem był pomiar chłonności i skuteczności fi ltrów powietrza 
typu PREMIUM w samochodach ciężarowych.
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TRANSPORT

Pod koniec 2015 r. fi rma PZL Sędziszów 
S.A. podpisała umowę ramową z Sola-
ris Bus & Coach S.A. Celem zawartego 

porozumienia jest m.in. współpraca działów 
konstrukcyjno-technologicznych.

PZL Sędziszów S.A. rozpoczyna współ-
pracę z wiodącym, polskim producentem au-
tobusów Solaris Bus & Coach S.A. Na począ-
tek będą to wspólne działania konstruktorów 
i technologów przy projektowaniu fi ltrów po-
wietrza. Firmy podejmą też razem prace ba-
dawcze związane z fi ltracją w autobusach.

– Możliwość współdziałania z tak cenio-
ną i rozsławioną w świecie marką autobusów 
jest dla naszego Zakładu prawdziwym wyróż-
nieniem – komentuje Adam Sikorski, Prezes 
PZL Sędziszów S.A. – Jesteśmy dumni, że fi r-
ma Solaris docenia nasz potencjał i możliwości. 
Traktujemy tę współpracę jak duże wyzwanie, 
dlatego też nie mam wątpliwości, że sprostamy 
wszelkim oczekiwaniom naszego nowego Part-
nera. 

Realizacja zadań wynikających z umowy 
rozpocznie się już w styczniu 2016 r. 

– Umowa została zawarta na czas nie-
określony, zatem liczymy na intensyfi kację na-
szej współpracy w przyszłości – dodaje Prezes 
Adam Sikorski. 

Prestiżowa umowa PZL Sędziszów 

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy euro-
pejski producent pojazdów komunikacji miej-
skiej. Firma specjalizuje się w produkcji auto-
busów miejskich oraz trolejbusów. W ofercie 
fi rmy znajdują się również autobusy mię-
dzymiastowe i tramwaje. Pojazdy 
z logo Solarisa są znane w 30 
państwach w ponad 
600 miastach. 
Do tej 

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy euro-
pejski producent pojazdów komunikacji miej-
ki j Fi j li j i d k ji t

pory z fabryki Solarisa pod Poznaniem wyje-
chało już ponad 13.000 pojazdów. Można je 
spotkać m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Czechach, na Litwie, jak również 

w Zjednoczo-
nych Emira-

tach Arab-
skich oraz 

Izraelu. 

Solaris Bus & Coach S.A.
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INICJATYWY

Projekt Akademia Filtracji powstał po to, aby ułatwić rozwój mniejszych 
podmiotów. Zorganizowani dystrybutorzy posiadają własne działy HR, 
odrębne systemy szkoleń i akademie rozwoju swoich kadr. Małe podmio-
ty mają do tego ograniczony dostęp. Uznaliśmy, że naszą rolą jest im 
w tym pomagać.

Akademia Filtracji

Dla dystrybutorów 
Jednodniowe szkolenia, składające się z trzech części tematycznych:

• technicznej, pogłębiającej wiedzę na temat wyrobów – aby stać się profesjonalnym doradcą klienta
• sprzedażowej – aby rozwijać kompetencje handlowe
• rozwoju osobistego – w oparciu o program Johna Maxwella (uznanego eksperta w dziedzinie przywództwa)

Dla młodzieży 
Wykłady, zajęcia, materiały  na temat fi ltracji (w tym fi lmy i publikacje książkowe), mające na celu prospołeczne wspieranie edukacji oraz bu-

dowanie świadomości marki u młodych ludzi. 

Akademia Filtracji będzie służyć szeroko pojętemu rozwojowi i współpracy. Jako zakład produkcyjny, wraz 
z naszymi dystrybutorami stanowimy jedną rodzinę, dlatego zapraszamy ich do rozwoju wspólnie z nami. 
Równolegle chcemy też budować i rozwijać świadomość marki wśród młodych ludzi. Dlatego projekt 

będzie realizowany dwutorowo. Adam Sikorski, 
Prezes PZL Sędziszów S.A.
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PRODUKCJA SPECJALNA

Nowe projekty dla lotnictwa
Jako zakład dysponujący rozbudowanym działem konstrukcyjnym, PZL Sędziszów 
otrzymał z Instytutu Lotnictwa w Warszawie propozycję udziału w projekcie mody-
fi kującym instalację paliwową. Celem projektu była modyfi kacja układu zasilania pa-
liwem silnika tłokowego ASz-62, produkowanego przez WSK Kalisz.

Model 3D jednego z fi ltrów

Zgodnie z założeniami, dotychczasowa 
instalacja gaźnikowa miała zostać za-
stąpiona bardziej nowoczesną i nie-

zawodną instalacją typu wtryskowego. Za-
daniem konstruktorów PZL Sędziszów było 
zaproponowanie nowych rozwiązań dwóch 

niezależnych fi ltrów paliwa według powyż-
szych wytycznych.

W wyniku prac konstrukcyjnych stwo-
rzono projekty obejmujące dwa fi ltry. Pierw-
szy z nich – tzw. fi ltr wstępnego oczyszcza-
nia, znajduje się na linii niskiego ciśnienia 

(do 2 bar). Jego zadaniem jest fi ltracja pali-
wa na poziomie absolutnej dokładności 90 
[um]. Drugi fi ltr, znajdujący się na linii wyso-
kiego ciśnienia (do 7 bar), gwarantuje czystość 
paliwa na poziomie 25 [um]. Obydwa fi ltry 
są wyposażone w zawory bezpieczeństwa, 
umożliwiające dopływ paliwa do silnika nawet 
w przypadku znacznego zanieczyszczenia fi l-
tra, jak również w odstojniki zanieczyszczeń 
i zawory drenażowe. 

Przegrody fi ltracyjne, 
wykonane z siatki 
nierdzewnej, 
umożliwiają wielokrotną 
regenerację wkładów

Ponadto drugi fi ltr jest wyposażony 
w elektroniczny sygnalizator zanieczyszcze-
nia, co pozwoli uniknąć sytuacji otwarcia za-
worów bezpieczeństwa i zasilania układu nie-
fi ltrowanym paliwem.

Paliwem modernizowanego układu bę-
dzie zarówno benzyna lotnicza, jak i samo-
chodowa.

Filtry zapewniają przepływ paliwa na po-
ziomie 30 [l/min], co jest wystarczające dla 
osiągnięcia pełnej mocy startowej samolotu.

Prace projektowe ukończono w I kwarta-
le 2015 r., a w czerwcu, po zaliczeniu wszyst-
kich niezbędnych testów wewnątrz zakładu, 
obydwa fi ltry zostały przekazane do Instytu-
tu Lotnictwa. Obecnie fi ltry przechodzą pró-
by na silniku w laboratorium. Po tym procesie 
nastąpi ostatni etap testów, czyli próby pod-
czas lotu.

Andrzej Majka
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O historii MOTO-AGRO i zmienia-
jącym się rynku rolniczym opo-
wiada właściciel fi rmy – Jacek 

Błoch.
Spółkę pod nazwą Motozbyt powołali-

śmy w trójkę 25 lat temu. Następnie uru-
chomiliśmy pierwszy sklep w Mońkach. 
W 2004 r. zmieniliśmy nazwę na MOTO-
-AGRO. Początkowo chcieliśmy handlo-
wać częściami do samochodów, ale szybko 

zorientowaliśmy się, że na lokalnym rynku 
jest tylko jedna fi rma handlująca częściami 
do ciągników i maszyn. Zapotrzebowanie 
na tego typu asortyment w naszym regio-
nie jest bardzo duże, dlatego szybko podję-
liśmy decyzję o zmianie profi lu naszej dzia-
łalności. 

Obecnie mamy w ofercie: dwie marki 
traktorów – Steyr i Belarus, pełną gamę 
maszyn rolniczych oraz ponad 54  000 

części zamiennych. Posiadamy 5 własnych 
sklepów detalicznych oraz hurtownię 
części zamiennych do ciągników i maszyn 
rolniczych. Od kilkunastu lat eksportuje-
my też nasze towary za wschodnią gra-
nicę. 

Oczywiście, w naszej bogatej ofercie, 
znaczące miejsce zajmują fi ltry PZL Sędzi-
szów. Śmiało mogę powiedzieć, że handlu-
jemy nimi od początku naszej działalności. 

Kompleksowa oferta dla rolnictwa
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NASI PARTNERZY

Jednak odkąd nawiązaliśmy bezpośrednią 
współpracę z PZL Sędziszów w 2013 r., fi l-
try tej marki znajdują się w podstawowej 
ofercie MOTO-AGRO. 

Gdy wspominam początki funkcjono-
wania fi rmy, myślę, że był to najciekaw-
szy okres w naszej działalności. Przyjem-
nie było patrzeć, jak przybywa towaru 
oraz klientów, jak dynamicznie rozwijamy 
sieć sprzedaży. Obserwując rozwój rolnic-

twa na Podlasiu z perspektywy tych 25 lat, 
widzę przede wszystkim wzrost ilości no-
woczesnych maszyn i technologii. Jest to 
dodatkowa motywacja dla naszej fi rmy, po-
nieważ chcemy sprostać nowym wyzwa-
niom stawianym przez naszych odbiorców. 
Między innymi dlatego uruchomiliśmy i roz-
wijamy sklep internetowy. Co prawda je-
stem zwolennikiem osobistego kontaktu 
z klientem, ale jednocześnie mam świado-

mość, że w obecnych czasach sprzedaż on-
line jest bardzo ważna. Nie sądzę jednak, 
aby sprzedaż internetowa wyparła tra-
dycyjne metody handlu w naszej branży. 
Uważam też, że warto prezentować po-
tencjał fi rmy na targach regionalnych, dla-
tego każdego roku w czerwcu wystawiamy 
naszą ofertę na targach rolniczych w Sze-
pietowie, które cieszą się ogromną popu-
larnością. 

MOTO-AGRO to fi rma handlowa, skoncentrowa-

na na kompleksowym zaopatrywaniu rynku rolnego 

w urządzenia i materiały eksploatacyjne. Od 1991 r. 

dynamicznie rozwija działalność hurtową, detaliczną, 

importową i eksportową oraz serwisową na rynkach 

polskim i europejskim. Wielu uznanych producentów 

maszyn rolniczych wybrało MOTO-AGRO jako głów-

nego partnera handlowego. 

MOTO-AGRO w liczbach:

1991 – utworzenie działalności

54 000 – ilość pozycji asortymentowych w obrocie

55 – zatrudnionych osób

230 – ilość zaopatrywanych sklepów detalicznych 

5 – własnych punktów detalicznych

Właściel fi rmy – Jacek BłochWłaściel fi rmy – Jacek Błoch
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DLA KIEROWCY

Filtr powietrza
Jest odpowiedzialny za jakość powie-

trza kierowanego do silnika. Zdeformowa-
ny przez wilgoć i różnice temperatur fi ltr 
powietrza powoduje zwiększone zużycie 
paliwa oraz pogarsza komfort jazdy. Może 
też być przyczyną obniżonej mocy silnika. 

Filtr kabinowy 
Zabrudzony fi ltr kabinowy ogranicza 

dopływ powietrza do wnętrza samochodu, 
co skutkuje głównie parowaniem szyb. Jest 
to zjawisko szczególnie dokuczliwe zimą, 
gdyż ogranicza i tak słabą już widoczność. 

GOTOWI NA MRÓZ
W najtrudniejszym okresie, jakim jest zima, szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na stan fi ltrów – także w przypadku pojazdów zasilanych 
autogazem. Sprawdź, dlaczego to takie istotne.

Samochód z LPG

Filtr fazy ciekłej 
Odpowiada za fi ltrowanie LPG dostarcza-

nego ze zbiornika. Wykonany jest z plisowa-
nego papieru fi ltracyjnego i montowany przed 
reduktorem, stanowiąc jego ochronę. Uszko-
dzony lub zużyty fi ltr fazy ciekłej przepuszcza 
zanieczyszczenia, które grożą awarią reduk-
tora. 

Filtr fazy gazowej
Separuje zanieczyszczenia pojawiające się 

przy przejściu LPG ze stanu ciekłego w gazo-
wy. Są to głównie oleiste frakcje, które mają 
negatywny wpływ na działanie wtryskiwaczy 
gazowych – zwłaszcza w okresie zimowym. 
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DLA KIEROWCY

CZEGO NIE LUBI CZEGO NIE LUBI 
AKUMULATOR ZIMĄ?AKUMULATOR ZIMĄ?

Najczęstszym zmartwieniem kierowców w okresie zimowym są kłopoty z rozru-Najczęstszym zmartwieniem kierowców w okresie zimowym są kłopoty z rozru-

chem silnika samochodu. Dłuższy postój, zwłaszcza w temperaturze poniżej 10°C, chem silnika samochodu. Dłuższy postój, zwłaszcza w temperaturze poniżej 10°C, 
skutkuje częściowym lub całkowitym rozładowaniem akumulatora. Sprawdź, jakich skutkuje częściowym lub całkowitym rozładowaniem akumulatora. Sprawdź, jakich 
błędów należy unikać, aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji.błędów należy unikać, aby utrzymać akumulator w dobrej kondycji.

• eksploatacja pojazdu na krótkich odcinkach – przy pokonywaniu 
krótkich tras, akumulator ma za mało czasu na doładowanie. W takich 
przypadkach należy zrezygnować z używania dodatkowych odbiorni-
ków prądu, m.in.: odtwarzacza płyt i MP3, radia CB, świateł przeciw-
mgielnych oraz wszelkich urządzeń podłączanych do gniazda 12V

• wysoki pobór prądu akcesoriów niefabrycznych - autoalarm, 
wzmacniacz, zestaw głośnomówiący, nawigacja. Używanie tego 
rodzaju urządzeń w trakcie postoju może doprowadzić do osłabie-
nia nawet nowego i najlepszego akumulatora. Przyczyną może być 
nie tylko niefachowy montaż, ale również jakość samych urządzeń. 
Podczas postoju warto wyłączyć wszystkie tego typu akcesoria

• solanki między biegunami akumulatora – gromadząca się wil-
goć i woda mogą prowadzić do zwarć i samowyładowań. Warto 

zadbać o czystość górnej części obudowy akumulatora, przemy-
wając go czystą wodą.

• włączone urządzenia przy uruchamianiu pojazdu – nawiew, 
GPS, radio i inne urządzenia, które w chwili przekręcania kluczy-
ka działają jednocześnie, pobierają dodatkową energię. Należy je 
zatem uruchamiać dopiero wtedy, gdy ruszymy samochodem. 

• zły montaż akumulatora – zbyt luźne klemy i brak stabilności 
baterii grożą zwarciem płyt. Warto się upewnić, że akumulator 
jest solidnie przykręcony i zamocowany.

• wyciekający elektrolit – nieszczelność, w wyniku której z akumula-
tora wycieka elektrolit, może doprowadzić do jego przegrzania. Zimą 
zaleca się sprawdzanie i uzupełnianie  poziomu elektrolitu w baterii.
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FILTR OLEJU WO1524X4 
 WYMIARY:
 ŚREDNICA ZEW. WYSOKOŚĆ ŚREDNICA OTWORU
 64 mm 115 mm  33 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN  KNECHT/MAHLE HENGST
 OE677/4 HU7010Z OX153/7D2 E11HD204

ZASTOSOWANIE:
DODGE: OSOBOWE: CALIBER / 06-. EVOBUS/MERCEDES-BENZ/SETRA CIEZAROWE: SPRINTER MOBILITY/CITY/
TRANSFER/TRAVEL (906). INFINITI OSOBOWE: Q50 (V37), Q70 (Y51). JEEP OSOBOWE: COMPASS / 06-, PATRIOT / 07-. 
MERCEDES-BENZ (DC) OSOBOWE: A-KLASSE (W176) / 12-, B-KLASSE (W246) / 11-, C-KLASSE (W204) / 07-, C-KLASSE 
(W205/S205), CLA (C117) / 13-, CLS (C218) CLS SHOOTING BRAKE (X218), E-KLASSE / 09-, E-KLASSE COUPE/CABRIO-
LET / 09-, GLA (X156) / 13-, GLC (X253), GLE (W166), GLK (X204) / 08-, M-KLASSE / 97-, S-KLASSE / 72-, SLK-KLASSE / 
96-, SPRINTER II / 06-, V-KLASSE / 96-03, VIANO (639) / 03-, VITO II / 03-, VITO III (447), . VDL BUS + COACH 
CIEZAROWE: VDL MidCity / MidEuro, 

NOWOŚCI W OFERCIE
WKŁAD POWIETRZA WA53280
WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  244 mm  177 mm  47 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN  KNECHT/MAHLE
 AP160/1 C24005 LX2792

ZASTOSOWANIE:
TOYOTA OSOBOWE: AURIS I / 07-, AURIS II / 12-, 
AVENSIS III / 09-, COROLLA X / 07-, COROLLA XI / 13-, 
RAV 4 III / 05-, RAV 4 IV / 12-, VERSO / 09-, YARIS I / 99-08, YARIS II / 06-11, 

532

H

8, YARIS II / 06-11, 

280

HLE
WKŁAD POWIETRZA WA53196 

WYMIARY:
 DŁUGOŚĆ  SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
  237 mm  272 mm  70 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN  KNECHT/MAHLE
 AP144/3 C27013 LX2864

ZASTOSOWANIE: 
TOYOTA OSOBOWE: AURIS I / 07-, AURIS II / 12-, AVENSIS III / 09-,
COROLLA X / 07-, COROLLA XI / 13-, VERSO / 09-, 

S III / 09-,/ ,

3196

AHL
4

319966 

LE

/ 09

FILTR PALIWA PDS771
WYMIARY:
 ŚREDNICA ZEW.  WYSOKOŚĆ ŚREDNICA OTWORU
 88 mm  197 mm  8 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN  KNECHT/MAHLE
 PP839/5 WK853/12 KL157/1D

ZASTOSOWANIE:
SEAT: OSOBOWE: CORDOBA III / 02-09, IBIZA III / 99-02, 
IBIZA IV / 02-09. SKODA OSOBOWE: FABIA I / 99-08. 
VOLKSWAGEN OSOBOWE: POLO IV / 01

OTWOR

T/MAHLE
D

A III / 99-02, / ,

RU

-, SLK-KLASSE / , /

TER MO
PASS / 06/
E (W204)( )
KLASSE C

OBILITY/CITY// /
-, PATRIOT / 07-, / . 
) / 07-, C-KLASSE ) / ,
COUPE/CABRIO-/

KLASSE /

FILTR PALIWA PDS7471
WYMIARY:
 ŚREDNICA ZEW.  WYSOKOŚĆ ŚREDNICA OTWORU
 89 mm  193 mm  9,5 mm

ZAMIENNIKI:
 FILTRON  MANN  KNECHT/MAHLE
 PP990 WK853/23 KL568

ZASTOSOWANIE:
OPEL OSOBOWE: CORSA-D / 06-. 
VAUXHALL OSOBOWE: CORSA MK III / 06-, 

WO

AHLE

ORU

E
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CIEKAWOSTKI

Proces polega na przejściu z technologii klejonej na technologię bezklejową. Obecnie 
pokrywy fi ltra są łączone z materiałem fi ltracyjnym za pomocą kleju. W technologii po-
krywek poliamidowych elementy fi ltracyjne będą zatapiane w podgrzanych pokryw-

kach. Rozwiązanie to z pewnością poprawi szczelność produktu – nie będzie dochodziło do 
rozwarstwiania się pokrywy od elementu fi ltracyjnego. Tego typu przypadki mogą wystąpić, 
gdy olej i inne środki ropopochodne oddziałują na klej spajający pokrywę. Technologia ta zo-
stanie wprowadzona przy montażu fi ltrów typu EKO – oleju i paliwa. 

– W lutym zostanie dostarczona specjalna linia do montażu, a następnie rozpoczną się prace 
nad jej uruchomieniem i dostosowaniem wyrobów  do tej technologii – twierdzi Adam Zakorcz-
menny, Kierownik Działu Konstrukcyjno-Technologicznego. – Uruchomienie nowej technolo-
gii nastąpi na przełomie I/II kwartału br. W praktyce nie da się zupełnie odejść od technologii fi l-
trów klejonych, jednak większość fi ltrów o regularnych kształtach może być produkowana w nowej 
technologii. 

Dołącz do nas w SOCIAL MEDIA!
Z radością informujemy, że od nowego roku PZL Sędziszów ma swoje konta w portalach społecznościowych. Teraz możesz na bieżąco 

otrzymywać informacje o naszych nowościach, promocjach, konkursach. Przesyłaj nam swoje opinie, komentarze, propozycje, dziel się 
ciekawostkami i pytaj o radę. Jesteśmy online dla Ciebie! Dodaj nasz profi l do ulubionych i bądź z nami w stałym kontakcie.

Zmiana technologii 
montażu fi ltrów EKO



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Sprostowanie w sprawie artykułu 
„Filtracja paliwa lotniczego”

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Elżbieta Ozga
 (17) 74 50 161, 609 012 103 
elzbieta.ozga@pzlsedziszow.pl

Witold Świder
 (17) 74 50 129, 609 012 101 
witold.swider@pzlsedziszow.pl

Jadwiga Bieszcz-Zając
 tel. (17) 74 50 185, 667 788 760
jadwiga.zajac@pzlsedziszow.pl

OPIEKUNOWIE RYNKU

Region 1
 665 100 577

Region 2
 607 605 328

Region 3
 609 566 117 

Region 4
 517 330 738 

PZL SĘDZISZÓW S.A. 

ul. Fabryczna 4

39-120 Sędziszów Młp.

 (17) 745-02-00, fax: (17) 745-03-33

sekretariat@pzlsedziszow.pl

Informujemy, iż w artykule „Filtracja paliwa lotniczego”, opubli-
kowanym w Magazynie ŚWIAT FILTRÓW nr 8/2015, zamieściliśmy 
materiały zdjęciowe bez uzyskania zgody ich właścicieli. Zdjęcie fi l-
trów (zielone i białe wkłady separacyjne), zamieszczone w prawym 
dolnym rogu na str. 11, jak również przekrój wkładu fi ltracyjnego, 
przedstawiony w prawym górnym rogu tej strony, są własnością fi rmy 

Faudi Aviation. Wymienione fotografi e zostały pobrane z serwi-
su www.katpol.com bez zgody jego właściciela – fi rmy KATPOL 
Wajcowicz i Wspólnicy Sp. j.

Za zaistniałą sytuację obie fi rmy serdecznie przepraszamy. 
Redakcja ŚWIATA FILTRÓW

Magazynu Klientów PZL Sędziszów S.A.  
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N
asze fi ltry są dostępne na terenie całej Polski dzięki sieci dystrybutorów
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 AGRO
BIAŁYSTOK

85 651 85 12

HYDROTRADE
PSZCZYNA

32 431 01 42

UNIM
OT EXPRESS

CZĘSTOCHOW
A

34 361 83 97

EURPOL
M

YSŁOW
ICE

32 292 00 83

PROM
OTOR BIS

BIELSKO BIAŁA
33 829 53 67

ARIS CHORZÓW
CHORZÓW

32 346 18 36

RUDFIL
RUDA ŚLĄSKA

32 240 70 62

STADM
AR

KATOW
ICE

32 352 06 32

AM
T KRZEPICE

KRZEPICE
34 317 61 08

ABC KATOW
ICE

KATOW
ICE

32 255 57 11

ARAD CZĘSTOCHOW
A

CZĘSTOCHOW
A

509 409 144

ELISTAR
ZABRZE

32 272 15 93

TUTKA
DĄBROW

A GÓR.
691 746 388

KIELPOL
KIELCE

41 345 38 74

SKO-POL
Busko Zdrój

41 379 71 04

AGROM
A

OLSZTYN
89 537 53 00

FILTRO M
AK

EŁK
87 621 69 25

STOM
IL SANOK DYSTRYBUCJA

W
ROCŁAW

61 875 97 94

BUW
AR

LEGNICA
76 850 63 11

SF-FILTER
LUBIN

76 746 73 32

POSICZ POLM
OZBYT JELCZ

JELCZ-LASKOW
ICE

71 381 94 42

BOLBAR
BOLESŁAW

IEC
75 732 26 87

JANEX
OPOLE

77 47 44 670

OPOLTRANS
BRZEZIE K/OPOLA

77 409 96 29

IW
EX

GDAŃSK
58 301 83 50

HURTECH
W

OLSZTYN
68 347 23 41

AGROM
ARKET

JARYSZKI
606 523 921

SKLEP PATRONACKI 
SZCZECIN

91 460 07 62

AUTO M
OTO BRZOZÓW

KA
KOŁOBRZEG

505 156 566
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