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Szanowni Państwo,
Rok 2020 był czasem ogromnych wyzwań, nie tylko dla PZL Sędziszów, ale także całego przemysłu motoryzacyjnego. Pandemia 
koronawirusa zmieniła nasze życie zawodowe i osobiste – w niektórych aspektach być może na zawsze. Każdy kryzys przynosi jednak 
zarówno zagrożenia, jak i szanse. Nie inaczej było w przypadku naszego zakładu. Wszystkie najważniejsze wydarzenia z działalności 
PZL Sędziszów oraz najbliższe plany zebraliśmy w niniejszym numerze Świata Filtrów, który powraca po trzech latach przerwy.

Kluczową decyzją biznesową podczas pierwszej fali pandemii było uruchomienie przez nas produkcji półmasek ochronnych z cząst-
kami nano-srebra. Jesteśmy dumni z faktu, że zaangażowaliśmy się także społecznie, przeznaczając pewną ich część na potrzeby 
m.in. szpitali, służb mundurowych czy zakładu karnego w Dębicy. Wszyscy pamiętamy, jak deficytowe były wtedy środki ochrony 
osobistej i jak ważne było to wsparcie. 

Ważnym wydarzeniem było także zaangażowanie naszego zakładu w sektor elektromobilności za sprawą wykupienia marki Battery 
Guru. Ta transakcja wpisuje się w ramy strategii rozwoju PZL Sędziszów i sprawia, że dywersyfikujemy nasze działania poprzez aktyw-
ność w jednym z najbardziej rozwojowych obszarów nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale tak naprawdę w skali całego przemysłu. 
Ogromnie cieszy nas fakt, że przy rozwoju baterii, magazynów energii oraz paneli fotowoltaicznych będziemy współpracować m.in. 
z uczelnią AGH.

W bieżącym numerze przybliżamy Państwu także postać Pana Andrzeja Kuca, który objął obowiązki Dyrektora Zakładu. W krótkim 
wywiadzie opowiada o swoim doświadczeniu oraz planach rozwoju naszej fabryki.

Życzę ciekawej lektury,
Agnieszka Dec 
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W NUMERZE
PZL Sędziszów zaangażowany produkcyjnie 
w walkę z pandemią SARS-CoV-2

Zakład PZL Sędziszów właścicielem marki 
Battery Guru E-sklep PZL Sędziszów z bateriami litowo-

jonowymi i półmaskami FFP1

Nowości w gamie filtrów hydraulicznych, 
oleju i paliwa

„Robić lepiej to, co inni robią dobrze”
Wywiad z Andrzejem Kuca, nowym 
dyrektorem zakładu PZL Sędziszów

Nowość w ofercie PZL Sędziszów – 
antybakteryjne filtry kabinowe 
Silver Nano Protect

Uruchamiamy produkcję polskich paneli 
fotowoltaicznych i współpracujemy przy 
tym z AGH
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Wspomniana linia produkcyjna dla 
półmasek FFP1 to nowoczesna, 
w pełni automatyczna linia o wy-

sokiej wydajności, zapewniająca najwyższe 
standardy jakościowe. Wydajność produkcji 
wynosi około 35 ~ 50 sztuk / min. Daje to 
możliwość produkowania do 400 0000 
półmasek tygodniowo. Maszyna może 
produkować półmaski o 6 warstwach fil-
tracyjnych, zapewniając maksymalny kom-
fort oddychania. Zgrzewanie materiałów 
ultradźwiękowo zapewnia trwałość i szczel-
ność półmaski, natomiast automatyczne, 
szczelne pakowanie zapewnia czystość oraz 
możliwość ich długiego przechowywania. 

Każda półmaska poddawana jest pro-
mieniowaniom ultrafioletowym, które 
sterylizuje półmaskę oraz skutecznie za-
bija mikroorganizmy. Półmaski klasy FFP1 
charakteryzują się stopniem filtracji na 

poziomie 95% i zalecane są przez WHO 
jako minimalny standard ochrony. War-
to wspomnieć, że fabryka miała w ofercie 
także półmaski z domieszką nano-srebra, 
które odznaczają się silnymi właściwościami 
antybakteryjnymi. W 2021 roku półmaski 
produkcji PZL Sędziszów oficjalnie otrzy-
mały certyfikat dla półmasek filtrujących nr 
UE/537/2021/1437, który jest potwierdze-
niem spełniania europejskiej normy filtracji 
FFP1. Trwa proces certyfikacji półmasek 
w kierunku norm FFP2 i FFP3. 

„Jesteśmy w trakcie drugiego kwartału 
2021 roku a pandemia koronawirusa w wielu 
krajach nie odpuszcza, mimo rozpoczętego 
procesu szczepień. Nadal kluczowe dla bez-
pieczeństwa każdego z nas jest zachowanie 
środków ostrożności oraz utrzymanie dystansu 
społecznego tam, gdzie to możliwe. Urucho-
mienie linii produkcyjnej dla półmasek klasy 

FFP1 okazało się  słusznym krokiem PZL Sę-
dziszów w zakresie dywersyfikacji oferty oraz 
zaangażowania w walkę z pandemią SARS-
-CoV-2. Obecnie półmaski można zakupić 
bezpośrednio u nas oraz u wybranych dystry-
butorów” – mówi Agnieszka Dec, Dyrektor 
Generalna w PZL Sędziszów. 

PZL SĘDZISZÓW ZAANGAŻOWANY 
PRODUKCYJNIE W WALKĘ Z PANDEMIĄ 

SARS-COV-2

Pierwsze partie półmasek ochronnych prze-
kazane zostały służbom mundurowym.

Jako jeden z największych zakładów w regionie czynnie zaangażowaliśmy się w walkę z pandemią SARS-
-CoV-2. Jak informowaliśmy w komunikatach prasowych, w kwietniu 2020 roku spółka PZL Sędziszów 
uruchomiła najnowocześniejszą linię do produkcji półmasek ochronnych w klasie FFP1. Półmaski trafiły do 
klientów poprzez dystrybutorów stacjonarnych oraz sklep internetowy. Część z pierwszych partii przekaza-
liśmy bezpłatnie w ramach akcji pomocowych m.in. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, Szpitala 
Powiatowego pw. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim oraz do zakładu karnego w Dębicy.
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Działalność Battery Guru obej-
muje produkcję akumulatorów 
do pojazdów elektrycznych oraz 

tworzenie baterii dla elektromobilności 
i przemysłu na zamówienie klienta. Ba-
terie stworzone przez Battery Guru sto-
sowane są między innymi w skuterach 
elektrycznych, robotach, microcarach, 
mobilnych kawiarniach, rowerach elek-
trycznych, deskorolkach elektrycznych, 
dronach, elektrycznych wózkach dla osób 
niepełnosprawnych oraz jednostkach pły-
wających. Seryjne zlecenia realizowane są 
na automatycznej zgrzewarce, gwarantu-
jącej mocne powtarzalne jakościowo łą-
czenie pakietów ogniw. W ofercie Battery 
Guru znajdują się także ładowarki Li-On 
oraz Li-Poly. Całość produkcji baterii oraz 
magazynów energii została już przeniesio-
na do Sędziszowa Małopolskiego.

Dział rozwoju baterii nieustannie 

pracuje nad nowymi innowacyjnymi pro-
duktami. Do tej pory w ofercie znajduje 
się 21 pozycji, z czego najwięcej jest ba-
terii do konwersji rowerów oraz baterii 
skuterowych. Największym osiągnięciem 
w 2020 roku było opracowanie nowej 
baterii do miejskiego skutera. Charakte-
ryzuje się ona eleganckim, nietypowym 
kształtem, niezawodnością oraz wysoką 
gęstością energetyczną. Jesteśmy rów-
nież w trakcie testowania własnego pro-

totypu magazynu energii. W najbliższym 
czasie zostanie poddany certyfikacji i do-
dany do oferty.

„Rozszerzenie działalności o markę 
Battery Guru wpisuje się w ramy strategii 
rozwoju PZL Sędziszów i sprawia, że dywer-
syfikujemy nasze działania poprzez aktyw-
ność w jednym z najbardziej rozwojowych 
obszarów nie tylko w branży motoryzacyjnej, 
ale tak naprawdę w skali całego przemysłu. 
Jesteśmy przekonani, że ta transakcja przy-
służy się obu firmom, zarówno na poziomie 
wsparcia kapitałowego, jak również poprzez 
wymianę know-how. Nie bez znaczenia dla 
naszego zaangażowania był fakt, że Battery 
Guru jest firmą krajową. Chcemy stawiać 
na innowacje i robić biznes z doświadczo-
nymi partnerami, dlatego cieszy nas, że rok 
2020 był pod tym względem historyczny” 
– komentuje Agnieszka Dec, Dyrektor 
Generalna PZL Sędziszów. 

ZAKŁAD PZL SĘDZISZÓW WŁAŚCICIELEM 
MARKI BATTERY GURU

Branża elektromobilności rozwija się niezwykle dynamicznie i jest istotnym elementem tzw. Przemysłu 4.0. 
Inwestycje w elektromobilność mają także miejsce w PZL Sędziszów. W 2020 roku zakład został właścicie-
lem marki Battery Guru - polskiego producenta baterii litowo-jonowch. Oprócz produkcji baterii dla prze-
mysłu, elektromobilności oraz ośrodków naukowych z całego świata, Battery Guru zajmuje się kompleksową 
dystrybucją oraz serwisem baterii oraz ładowarek Li-On. Transakcja wpisuje się w długofalową perspektywę 
inwestycyjną i rozwojową PZL Sędziszów.
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Prace realizowane w ramach uru-
chomienia polskiej linii produk-
cyjnej paneli fotowoltaicznych 

przebiegają w szybkim tempie, zgodnie 
z założonymi terminami. Dobiegają końca 
prace związane z przygotowaniem infra-
struktury hali pod kątem zabezpieczenia 
warunków produkcyjnych.

„Firma skupi się na produkcji modu-
łów PV klasy premium. Będą to panele 
fotowoltaiczne opierające się na tech-
nologiach krzemowych – monokrysta-
licznych charakteryzujących się niskim 
spadkiem sprawności względem tempe-
ratury. W ofercie znajdą się panele o du-
żych mocach oraz wydajności, skierowane 

dla klientów indywidualnych i firm. W celu 
ciągłego doskonalenia jakości nawiązali-
śmy współpracę w zakresie prac-badaw-
czo rozwojowych z jednostkami badaw-
czymi w całej Polsce, w tym z uczelnią 
AGH. Pierwsze uruchomienie produkcji 
polskich paneli fotowoltaicznych planu-
jemy na koniec II kwartału 2021 roku” – 
mówi Stanisław Bajorski, Kierownik pro-
jektu paneli PV w PZL Sędziszów.

W tym miejscu warto wyjaśnić, na 
czym polegać będzie technologia wy-
korzystywana w naszym zakładzie i czym 
różni się od alternatywnych rozwiązań. 
Zamierzamy produkować panele foto-
woltaiczne oparte o sprawdzoną od dekad 

technologią krzemową-monokrystalicz-
ną. Surowce zastosowane do produkcji 
paneli fotowoltaicznych są najwyższej 
jakości i pochodzą od znanych global-
nych marek. Panele produkowane w Sę-
dziszowie Małopolskim będą odróżniały 
się od konkurencyjnych rozwiązań wyso-
ką jakością – na linii produkcyjnej będą 
wykonywane testy i badania laboratoryj-
ne, których wyniki będą weryfikowane 
i przypisywane indywidualnie do każde-
go panelu fotowoltaicznego. Pozwoli to 
na pełną kontrolę jakości produktów na 
każdym etapie produkcji i po sprzedaży 
modułów PV. Lokalna produkcja w Polsce 
w Sędziszowie Małopolskim przez firmę 

URUCHAMIAMY PRODUKCJĘ POLSKICH 
PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

I WSPÓŁPRACUJEMY PRZY TYM Z AGH!
Produkcja baterii i akumulatorów pod marką Battery Guru to nie wszystkie nowości w PZL Sędziszów. Już 
w drugim kwartalne 2021 roku uruchamiamy produkcję zaawansowanych technologicznie paneli fotowolta-
icznych dla marki Avia Solar! W tym celu nawiązaliśmy współpracę z jednostkami badawczymi w całym kra-
ju, w tym z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Współpraca pomiędzy biznesem a uczelnią przyczyni 
się do zwiększenia konkurencyjności polskich rozwiązań w zakresie technologii OZE, w tym wspomnianej 
fotowoltaiki oraz magazynów energii.
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z 80-letnią tradycją daje klientowi po-
czucie bezpieczeństwa i zabezpiecze-
nia w postaci realnej gwarancji. Spadek 
sprawności, jaki deklarujemy będzie wy-
nosił poniżej 1%/rok.

Jeśli chodzi o współpracę z Akade-
mią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie, w dniu 07.01.2021 
roku podpisano list intencyjny odnośnie 
wspólnych prac nad rozwojem technolo-
gii fotowoltaicznej. Do prowadzenia dzia-
łalności operacyjnej we wspólnych pro-
jektach biznesowych i edukacyjnych ze 
strony PZL Sędziszów wyznaczony został 
Pan Stanisław Bajorski, Kierownik projek-
tu paneli PV w PZL Sędziszów. Po stro-
nie uczelni będzie to natomiast dr. hab. 
inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH. 
W badania realizowane przy współpracy 
ze spółką PZL Sędziszów zaangażowa-
ne będzie Centrum Fotowoltaiki (CF), 
jako jednostka pozawydziałowa działająca 
w strukturze Centrum Energetyki AGH. 

Co ważne, współpraca z AGH poka-
zuje, że PZL Sędziszów kładzie duży na-
cisk na rozwój projektu i nie stawia jedynie 
na odtwórczość. Obie strony są zgod-
ne co do potrzeby wymiany doświad-
czeń nauki z biznesem. AGH od wielu 
lat rozwija kierunek studiów związanych 

z energią  odnawialną, posiada zaplecze 
badawczo-rozwojowe oraz niezbędną in-
frastrukturę. Laboratorium fotowoltaicz-
ne AGH umożliwia min.: długoterminowe 
obserwacje pracy wydzielonych syste-
mów fotowoltaicznych, ciągłą rejestrację 
parametrów środowiskowych (stacja me-
teo): prędkość i kierunek wiatru, tempe-
ratura i wilgotność powietrza, ciśnienie 
atmosferyczne i poziom promieniowania 
słonecznego, pomiar charakterystyk ła-
dowania/rozładowania akumulatorów do 

systemów PV, pomiar widma promienio-
wania słonecznego oraz analizę algoryt-
mów sterowania w nadążnych systemach 
fotowoltaicznych.

Z drugiej strony PZL Sędziszów po-
strzega OZE jako biznes przyszłości, któ-
ry dopiero stabilizuje swoje kompetencje 
na rynku. Współpraca z tak prestiżową 
uczelnią pozwala na pozyskanie wysoko 
wykwalifikowanej kadry oraz dynamiczny 
rozwój technologii, który może być istot-
ną przewagą konkurencyjną.

„Podpisanie listu intencyjnego z Aka-
demią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie to dla nas bardzo 
ważny krok w zakresie rozwoju i wdrożenia 
innowacji w obszarze technologii fotowol-
taicznej oraz bateryjnej. Uczelnia posiada 
wiedzę, doświadczenie, zaplecze osobowe 
oraz infrastrukturę techniczną w zakresie 
opracowywania, badania i analizy rozwią-
zań konstrukcyjnych technologii fotowol-
taicznych. Wierzymy, że podpisanie tego 
listu będzie początkiem owocnej współ-
pracy przy zachowaniu wzajemnych ko-
rzyści. Chcemy być europejskim liderem 
w zakresie produkcji paneli fotowoltaicz-
nych” – mówi Agnieszka Dec, Dyrektor 
Generalna w PZL Sędziszów. 

Tutaj ulokowane zostaną linie produkcyjne paneli fotowoltaicznych PZL Sędziszów.
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Jak do tej pory przebiegała Pana ka-
riera w biznesie?

Od ponad 25 lat związany jestem 
z biznesem. Zaczynałem swoją pracę 
w latach 90-tych w małych firmach lo-
kalnych na stanowiskach powiązanych 
z jakością i marketingiem. Następny krok 
w mojej karierze to była praca na stanowi-
skach zarządczych z dużymi korporacjami 
międzynarodowymi działającymi w branży 
narzędziowej, obróbczej, oświetleniowej 
oraz automotive, głównie w obszarach 
produkcji. 

Jakie wyzwania stoją przed Panem 
oraz zakładem PZL Sędziszów w 2021 
roku?

Nasze credo to robić lepiej to, co 
inni robią dobrze. Dążymy jako Spółka do 

umocnienia pozycji PZL Sędziszów w gro-
nie producentów wyrobów filtracyjnych 
na rynku krajowym i międzynarodowym. 
Nasz nadrzędny cel to zaspokojenie ciągle 
wzrastających potrzeb i oczekiwań naszych 
Klientów, działających w dziedzinie filtracji. 
W związku z tym, chcielibyśmy głównie 
skupić się na jakości dostarczanych na ry-
nek produktów oraz na opracowywaniu in-
nowacji – nie tylko wśród filtrów, ale także 
w obszarze elektromobilności. 

Jednym z naszych najważniejszych 
projektów w 2021 roku jest finalizacja 
budowy linii produkcyjnej do paneli foto-
woltaicznych. W PZL Sędziszów będą po-
wstawać produkty najwyższej klasy, wy-
produkowane z surowców i podzespołów 
najlepszych światowych marek. Nasze 

atuty jako producenta paneli fotowolta-
icznych to kompleksowy proces wytwa-
rzania od wejścia komponentów, poprzez 
proces produkcji, kontrolę jakości i wej-
ścia na magazyn.

Rozwijamy również segment antybak-
teryjnych filtrów kabinowych z cząstkami 
nano-srebra, które charakteryzują się sil-
nym efektem przeciwdrobnoustrojowym.

W czasie obecnej sytuacji epidemio-
logicznej takie rozwiązania mogą mieć bar-
dzo szerokie zastosowania.

Jakie konkretnie cele obrał zakład, je-
śli chodzi o działalność wytwórczą filtrów 
samochodowych?

Jak wspomniałem wcześniej, obec-
nie skupiamy się na rozwoju naszych pro-
duktów. Prowadzimy szeroko zakrojone 

„ROBIĆ LEPIEJ TO, 
CO INNI ROBIĄ DOBRZE”

Wywiad z Andrzejem Kuca, nowym dyrektorem zakładu PZL Sędziszów
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prace projektowe i wdrożeniowe w kwestii 
nowych uruchomień. Optymalizujemy 
i udoskonalamy nasze procesy, ponieważ 
chcemy być jeszcze lepsi i bardziej konku-
rencyjni w tym, co już robimy doskonale od 
wielu lat.

Jak Pana zdaniem będzie wyglądał ry-
nek filtrów w najbliższych latach i w któ-
rym miejscu widzi Pan PZL Sędziszów?

Obecna sytuacja na świecie związa-
na z COVID-19 spowodowała znaczny 
spadek produkcji pojazdów, co ma bez-
pośrednie przełożenie na rynek filtrów 
samochodowych. Zauważamy jednak 
stabilny wzrost zapotrzebowania na na-
sze produkty od początku 2021 roku. 
W związku z tym, patrzymy z optymi-
zmem w najbliższą przyszłość. 

Pomimo popularyzacji aut z napędem 
elektrycznym, na pewno nieprędko znikną 
z naszych ulic auta z silnikami benzyno-
wymi czy napędzanymi olejem napędo-
wym. Z drugiej strony, rygorystyczne 
normy środowiskowe, związane z norma-
mi emisji spalin, z pewnością spowodują 
rozwój segmentu aut benzynowych czy 

hybrydowych. One wciąż będą potrzebo-
wać dobrych systemów filtracyjnych do 
oleju, paliwa czy też popularnych filtrów 
kabinowych.

Jak wspomniałem, rozwijamy także 
segment antybakteryjnych filtrów kabino-
wych z powłoką z cząstkami nano-srebra. 
Takie rozwiązania idealnie wpisują się w po-
trzeby użytkowników, jeżeli chodzi o wy-
soką aktywność przeciwdrobnoustrojową 
i skutecznie działanie przeciw patogenom 
grzybów i pleśni. W niedługim czasie po-
jawi się również zapotrzebowanie rynku na 
zwiększenie skuteczności filtrów kabino-
wych w zakresie ochrony przed szkodliwy-
mi wirusami.

W 2020 roku zakład PZL Sędziszów 
rozpoczął również produkcję baterii i ma-
gazynów energii. Jak Pan widzi rozwój tego 
obszaru? Na ile kluczowa będzie w tym 
kontekście współpraca badawczo-rozwo-
jowa z AGH?

Obserwując szybko zmieniający się 
rynek elektromobilności, widzimy bar-
dzo duży potencjał rozwoju tej branży. 
Powstaje wiele nowych firm mających 

w swojej ofercie elektryczne hulajnogi, 
rowery czy skutery. W błyskawicznym 
tempie rozwija również sieć wypożyczalni 
oferujących ekologiczne środki trans-
portu. Z naszą ofertą idealnie wpisujemy 
się w ten segment rynku.

Nasz nowo powstający biznes paneli 
fotowoltaicznych również będzie wspie-
rany przez rozwiązania wykorzystywane 
przy produkcji magazynów energii. Od-
nośnie współpracy z AGH, główne za-
łożenie to przepływ nowoczesnej myśli 
technologicznej oraz wsparcie tak uzna-
nej uczelni w kwestiach badawczo-roz-
wojowych. 

Kończąc temat spraw zawodowych, 
co lubi Pan robić w wolnym czasie?

Uwielbiam spędzać czas na świeżym 
powietrzu, bez względu na porę roku czy 
też aurę. Jestem aktywny fizycznie: bie-
gam, jeżdżę na rolkach i rowerze górskim. 
W wolnych chwilach lubię też poczytać. 
Interesuje mnie książka dokumentalna 
i historyczna. Lubię przy tym słuchać 
muzyki, najchętniej tej z lat ’70 i ’80 oraz 
klasycznej. 
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Zakład PZL Sędziszów wprowadził 
do oferty antybakteryjne filtry ka-
binowe przeznaczone do układów 

wentylacji w samochodach osobowych 
i dostawczych. W filtrach z linii Silver 
Nano Protect zastosowano dwukompo-
zytowy roztwór z cząstkami nano-srebra 
i nano-miedzi, który charakteryzuje się 
unikalnymi właściwościami antybakte-
ryjnymi. W połączeniu z kilkuwarstwową 
powierzchnią filtracyjną produktu, sta-
nowi on jeszcze bardziej skuteczną barie-
rę przed bakteriami, alergenami, pleśnią 
i drobnym pyłem. 

Skuteczna filtracja powietrza przedo-
stającego się do kabiny pojazdu jest klu-
czowa w kontekście sprawnego działania 
układu wentylacji, ale przede wszystkim 
zdrowia kierowcy i pasażerów. W dobie 
wszechobecnych zanieczyszczeń, dużej 
emisji pyłów drogowych i różnego rodzaju 
bakterii i wirusów zwykłe filtry kabinowe 
mogą nie wystarczyć. Z tego względu za-
kład PZL Sędziszów uruchomił produkcję 
specjalnej linii Silver Nano Protect, wyko-
rzystującej srebro i miedź koloidalne. Są 
to cząstki metalu wielkości nanometrów 
zawieszone w cieczy dyspersyjnej. 

Filtr tego typu posiada dodatkową 
przeciwdrobnoustrojową powłokę tkani-
ny filtracyjnej od strony kabiny, na którą 
naniesiono bakteriobójczy ciekły kolo-
idalny roztwór. Rezultatem wieloletnich 
badań jest dobór odpowiedniego składu 
i stężenia tej substancji, która posiada 
wysoką aktywność przeciwdrobnoustro-
jową, między innymi przeciw tak trudno 
zwalczanym grzybom jak Aspergillus bra-
siliensis (niger) i pleśń Bacillus subtilis. 
Minimalny okres aktywności antybakte-
ryjnej wynosi 12 miesięcy. Na czym do-
kładnie polega innowacyjne działanie fil-

NOWOŚĆ W OFERCIE PZL SĘDZISZÓW – 
ANTYBAKTERYJNE FILTRY KABINOWE 

SILVER NANO PROTECT
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trów Silver Nano Protect?
„Innowacją wśród oferty rynkowej jest 

zastosowanie przez nas w filtrach Silver 
Nano Protect koloidalnego roztworu na-
no-srebra i nano-miedzi, który objęty jest 
patentem. Cząsteczki nano-srebra w od-
różnieniu od jonów cechuje również zdecy-
dowanie dłuższa żywotność oraz brak reakcji 
z chlorkami, które mogą wywoływać podraż-
nienie górnych dróg oddechowych. Jednym 
z głównych parametrów dwukompozytowe-
go roztworu składającego się z nano srebra 
i nano miedzi w stanie nanoskalowym jest 
odporność na sedymentację (wzrost gru-
bości nano cząsteczek i ich wytrącanie). 
Działanie przeciwbakteryjne filtra jest wyni-
kiem tworzenia kompleksu: biochemicznego 
i katalitycznego działania srebra i miedzi en-
zymów bakteryjnych i wirusowych, a szcze-
gólnie zjawiska metabolizmu tlenu”– wyja-
śnia Agnieszka Dec, Dyrektor Generalny 
w PZL Sędziszów.

Oprócz aktywności przeciwdrob-
noustrojowej, filtry Silver Nano Protect 
zapobiegają wprowadzaniu do wnętrza 
pojazdu zanieczyszczeń takich jak np. pył-
ki roślin, kurz, dym czy też cząstki spalin. 
Filtry eliminują także nieprzyjemne zapa-
chy, jakie mogą po jakimś czasie wydoby-
wać się z układu klimatyzacji. Warunkiem 
tego jest oczywiście ich terminowa wy-

miana po okresie naturalnego zużycia. 
Skuteczność filtrów Silver Nano Pro-

tect w zakresie zapobiegania przenikania 
do wnętrza kabiny np. cząstek PM2,5 
(pył zawieszony) udowadniają pomiary 
wykonane wiosną  2021 roku przez dział 
techniczny PZL Sędziszów. W porówna-

niu do trzech konkurencyjnych rozwiązań 
tj. filtra biofunkcjonalnego, węglowego 
i zwykłego kabinowego, filtry Silver Nano 
Protect okazały się najskuteczniejsze 
w zakresie filtracji powietrza, którym od-
dychają kierowca i pasażerowie. Wyniki 
testu dokumentuje tabela poniżej:

Cząstki PM2,5
aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm

Rodzaj filtra Zakres chwilowy – pomiar

WA65160 – SilverNano Protect 25-35 ug/m3

Filtr kabinowy 3 – biofunkcjonalny 30-45 ug/m3

Filtr kabinowy 4 – węglowy 700-800 ug/m3

Filtr kabinowy 2 – zwykły 999 > ug/m3 (poza skalą)

Antybakteryjne filtry kabinowe Silver Nano Protect od PZL Sędziszów dostępne są w sprzedaży u oficjalnych dystrybutorów 
zakładu od marca 2021 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.pzlsedziszów.pl.
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E-sklep PZL Sędziszów dedykowany 
jest klientom detalicznym. Zaraz 
obok mediów społecznościowych, 

będzie to także kanał do prezentowania 
nowości w ofercie. Jedną z nich będzie 
nowa linia produktowa dla motoryzacji, 
która ujrzała światło dzienne na początku 
lutego 2021 roku – antybakteryjne filtry 
kabinowe Silver Nano Protect. Obecnie 
e-sklep dzieli się na dwa moduły. Posiada 
także bramkę do szybkich płatności oraz 
możliwość realizowania kodów rabato-
wych. 

W module z akumulatorami znaj-
dziemy dobrze znane baterie litowo-jo-
nowe do rowerów elektrycznych, hu-
lajnóg i wielu urządzeń elektrycznych 
(np. BG371, BG10s6p czy BG20s13p). 
Ogniwa zgrzewane są automatycznie, 
co gwarantuje mocne regularne zgrzewy 

grubą blaszką niklową, która doskonale 
odprowadza ciepło. Pakiet ogniw zabez-
pieczony jest natomiast układem BMS 
i umieszczony w eleganckiej obudowie 
z rączką. Ładowanie baterii odbywa się 
poprzez podłączenie ładowarki, którą 
wpina się do standardowego gniazdka 
elektrycznego. Wszystkie baterie dostęp-
ne w e-sklepie PZL Sędziszów posiadają 
5-stopniowy system zabezpieczeń, w tym 
produktową polisę OC ważną na terenie 
całej UE. 

Na drugiej podstronie modułu sprze-
dażowego dostępne są półmaski filtrujące 
klasy FFP1. Półmaska składa się z 5 warstw, 
w skład których wchodzi włóknina polipro-
pylenowa oraz włóknina typu melt-blown. 
Każda półmaska wyposażona jest w zacisk 
nosowy pozwalający na odpowiednie do-
pasowanie do kształtu twarzy.

„Otwarcie e-sklepu: https://pzlse-
dziszow.pl/sklep/ to ważny krok w zakresie 
zwiększenia naszej obecności w sektorze 
e-commerce oraz otworzenia się na nowy 
kanał dystrybucji. W dobie pandemii widzi-
my, że handel internetowy rośnie i z punktu 
widzenia klienta końcowego zakup online 
jest znacznie bezpieczniejszym i wygod-
niejszym wyborem niż standardowy zakup 
produktu w punkcie stacjonarnym. Począt-
kowo udostępniamy klientom możliwość 
zakupu półmasek filtrujących oraz baterii 
litowo-jonowych, ale z czasem na pewno 
będziemy zwiększać ofertę e-sklepu. Jeste-
śmy przekonani, że będzie to duża wartość 
dodana dla naszych klientów a dla nas także 
możliwość dotarcia tam, gdzie tradycyjne 
sposoby dystrybucji są mało efektywne” – 
mówi Agnieszka Dec, dyrektor generalna 
w PZL Sędziszów. 

E-SKLEP PZL SĘDZISZÓW Z BATERIAMI 
LITOWO-JONOWYMI I PÓŁMASKAMI FFP1

Ubiegły rok to jeszcze jedno ważne wydarzenie dla PZL Sędziszów - na stronie internetowej zakładu urucho-
miliśmy moduł sprzedażowy w formie e-sklepu! W ofercie znajdują się baterie litowo-jonowe przeznaczone 
dla szeroko pojętej motoryzacji oraz półmaski filtrujące na twarz klasy NCE2 FFP1. Otwarcie e-sklepu 
wpisuje się w długofalową strategię wchodzenia spółki w obszar handlu e-commerce.
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NOWOŚCI W GAMIE FILTRÓW 
HYDRAULICZNYCH, OLEJU I PALIWA

Nie ustajemy we wprowadzaniu do oferty nowych referencji w gamie filtrów oleju, paliwa oraz hydraulicz-
nych. Produkty przeznaczone są do samochodów osobowych, jak też maszyn rolniczych w przypadku filtrów 
hydraulicznych. Ostatnio wprowadzone pozycje obrazuje poniższa tabela:

Wszystkie nowe referencje w gamie filtrów można zakupić bezpośrednio u producenta lub za pośrednictwem 
krajowych dystrybutorów marki PZL Sędziszów.

Rodzaj filtra Symbol PZL Zastosowanie 

filtr paliwa PD629 NISSAN

filtr oleju WO1504x DACIA, MERCEDES-BENZ (DC), NISSAN, RENAULT, SMART (DAIMLER AG)

filtr hydrauliczny WH33-35-12A AEBI, CLAAS, FENDT, HYUNDAI, JLG

filtr hydrauliczny WH33-21-12A HYUNDAI, RIGITRAC, YANMAR

filtr hydrauliczny WH33-80-12A LIEBHERR, MANITOU (WÓZKI WIDŁOWE), TERBERG

filtr hydrauliczny HP207 CASE IH, MANITOU, NEW HOLLAND, ZETOR

filtr hydrauliczny HP2010 BOBCAT, BOMBARDIER, CASE IH, CLAAS, KOMATSU, VALMET

filtr hydrauliczny HP210 CATERPILLAR, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, VOLVO

filtr hydrauliczny HP209
BOBCAT, CASE CONSTRUCTION, CASE IH, CATERPILLAR, HITACHI, JCB (J.C. BAMFORD), JOHN 
DEERE, MECALAC, NEW HOLLAND
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Kolejne nowości produktowe 
w gamie filtrów

FI
LT

R 
O

LE
JU

ZASTOSOWANIE
MITSUBISHI, SMART (DAIMLER 
AG)

ZAMIENNIKI
Mann W 6011, Filtron OP575/1, 
Hengst H310W, Knecht/Mahle 
OC 607, Hi Fi SO 6150, OE 132 
180 00 10

1 opakowanie (12 szt.)PP284

FI
LT

R 
O

LE
JU

ZASTOSOWANIE
CITROEN, FORD, LAND ROVER, 
PEUGEOT

ZAMIENNIKI
Mann W 7050, Filtron OP543/1, 
Hengst H90W34, Knecht/Mahle 
OC 1252, Hi Fi SO 9076, OE BK2Q-
6714-AA

1 opakowanie (12 szt.)PP443

FI
LT

R 
O

LE
JU

ZASTOSOWANIE
LAND ROVER

ZAMIENNIKI
Mann W 713/9, Filtron OP580/5, 
Hengst H14W34, Knecht/Mahle 
OC 298, Hi Fi SO 11037, OE LPX 
100590

1 opakowanie (12 szt.)PP4717

FI
LT

R 
O

LE
JU

ZASTOSOWANIE
DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ 
(DC), NISSAN, RENAULT

ZAMIENNIKI
Mann W 7032, Filtron OP 643/5, 
Hengst H14W42, Knecht/Mahle 
OC 978, Hi Fi SO 9075, OE 15 20 
895 99R

1 opakowanie (12 szt.)PP215

FI
LT

R 
O

LE
JU

ZASTOSOWANIE
HYUNDAI, KIA MOTORS

ZAMIENNIKI
Mann W 7023, Filtron OP 595/2, 
Hengst H97W06, Knecht/Mah-
le OC 1198, Hi Fi SO 6003, OE 
26300-03000

1 opakowanie (12 szt.)PP272

FI
LT

R 
PO

W
IE

TR
ZA

ZASTOSOWANIE
AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWA-
GEN

ZAMIENNIKI
Mann C 15 008, Filtron AK 370/2, 
Hengst E1017L, Knecht/Mahle LX 
2831, Hi Fi SA 5236, OE 6R0 129 
620 A

1 opakowanie (6 szt.)WA22270

FI
LT

R 
KA

BI
N

Y

ZASTOSOWANIE
CASE IH, RENAULT V.I., VOLVO

ZAMIENNIKI
Mann CU 31 001, Filtron K 1395, 
Hengst E3937LI, Knecht/Mahle 
LA 1162, Hi Fi SC 60086, OE 74 82 
348 995

1 opakowanie (6 szt.)WA60297

FI
LT

R 
KA

BI
N

Y
ZASTOSOWANIE
CASE IH, RENAULT V.I., VOLVO

ZAMIENNIKI
Mann CUK 31 001, Filtron K 
1395A, Hengst E3937LC, Knecht/
Mahle LAK 1162, Hi Fi SC 60086 
CAM1, OE 74 82 351 184

1 opakowanie (6 szt.)WA61297

FI
LT

R 
KA

BI
N

Y

ZASTOSOWANIE
FIAT, NISSAN, OPEL, RENAULT, 
VAUXHALL

ZAMIENNIKI
Mann CU 27 009, Filtron K 1351, 
Hengst E2975LI, Knecht/Mahle 
LA 686, Hi Fi SC 4064, OE 27 27 
789 80R

1 opakowanie (6 szt.)WA60114

FI
LT

R 
KA

BI
N

Y

ZASTOSOWANIE
FIAT, NISSAN, OPEL, RENAULT, 
VAUXHALL

ZAMIENNIKI
Mann CUK 27 009, Filtron K 
1267A, Hengst E2975LC, Knecht/
Mahle LAK 686, Hi Fi SC 4064 CA, 
OE 27 27 711 28R

1 opakowanie (6 szt.)WA61114

FI
LT

R 
KA

BI
N

Y

ZASTOSOWANIE
FORD, VOLVO

ZAMIENNIKI
Mann CUK 25 007, Filtron K 
1350A, Hengst E3905LC, Knecht/
Mahle LAK 875, Hi Fi SC 5138 CA, 
OE 31369455

1 opakowanie (6 szt.)WA61197




