
Filtron jest czwartym najwiÍkszym
producentem filtrÛw w Europie i li-
derem w tej branøy w Polsce. Firma

projektuje i produkuje filtry dla motoryza-
cji i przemys≥u. Wyroby powstajπ na no-
woczesnych, zautomatyzowanych liniach
produkcyjnych. W celu zapewnienia beza-
waryjnoúci i ciπg≥oúci pracy linii technolo-
gicznych wymagane jest stosowanie wy-
sokiej jakoúci komponentÛw maszyn
i urzπdzeÒ. W zakresie po≥πczeÒ elektrycz-
nych firma WIX-Filtron wykorzystuje roz-
wiπzania z oferty Lapp Kabel. 

Produkcja panelowych
filtrÛw powietrza

Przy produkcji panelowych filtrÛw po-
wietrza zosta≥y wykorzystane z≥πcza prze-
mys≥owe Epic, ktÛre sπ produkowane
przez firmÍ Contact Connectors ñ cz≥onka
grupy Lapp. Panelowe filtry powietrza sπ
obecnie najczÍúciej stosowanπ konstrukcjπ
w produkcji samochodÛw osobowych. Za-
awansowany technologicznie park maszy-
nowy WIX-Filtron pozwala na przeprowa-
dzanie bardzo precyzyjnego procesu pro-
dukcji tych elementÛw. Przeprowadzone
w ostatnim czasie modyfikacje procesu
obejmujπ etapy: przygotowania formy, od-

dzielania jej od filtra oraz zmianÍ manual-
nego procesu obcinania nadmiaru poliure-
tanu. Przy mechanizacji opisanych powy-
øej czynnoúci pracujπ obecnie nowoczesne
6-osiowe roboty, ktÛre zapewniajπ dok≥ad-
ne pokrycie form úrodkiem antyadhezyj-
nym, a takøe wykonywanie bardzo dok≥ad-
nych ciÍÊ wyp≥ywek poliuretanowych. 

Zastosowane w tym miejscu z≥πcza Epic
firmy Lapp Kabel charakteryzujπ siÍ ma≥π
rezystancjπ stykÛw, duøπ odpornoúciπ me-
chanicznπ oraz pozwalajπ na wykonanie

wielu cykli za≥πcz-roz≥πcz. W ofercie Lapp
znajdujπ dwie grupy z≥πczy: okrπg≥e i pro-
stokπtne. Do grupy z≥πczy prostokπtnych
naleøy Epic H-A4, ktÛre znalaz≥o zastoso-
wanie przy ramionach robotÛw Motoman
(rys. 1). Szeroka oferta obudÛw oraz wiele
wykonaÒ wk≥adÛw pozwala na znalezienie
z≥πcza odpowiedniego dla kaødej aplikacji.

Identyfikacja i znakowanie 
produktÛw

Kaødy filtr marki Filtron posiada swÛj
niepowtarzalny symbol, ktÛry zawiera in-
formacje identyfikujπce typ filtra i jego ce-
chy konstrukcyjne, numer kolejny w danej
grupie oraz wersjÍ. Do nanoszenia symbo-
lu czy opisu na filtrach olejowych wyko-
rzystywane sπ maszyny Sitodruk. W ma-
szynach do znakowania metodπ sitodruko-
wπ uøywane sπ prowadnice z oferty Lapp
Kabel. Rysunek 2 pokazuje zastosowanie
prowadnicy ≥aÒcuchowej Brevetti Stendal-
to. Marka Brevetti oferuje prowadnice ny-
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Produkty Lapp Kabel
w fabryce filtrów WIX-Filtron
Dominik Duda

W fabryce filtrÛw WIX-Filtron w Gostyniu do zasilania i sterowania procesami produkcyjnymi
zastosowano rozwiπzania kablowe firmy Lapp Kabel. Artyku≥ prezentuje przyk≥adowe aplika-
cje, przewody i elementy osprzÍtu oraz warunki pracy, ktÛrym muszπ sprostaÊ po≥πczenia
elektryczne. 

Firma WIX-Filtron ñ naleøπca do miÍdzynarodowego koncernu
motoryzacyjnego Affinia Group ñ od czasÛw powstania w 1982 r.
specjalizuje siÍ w produkcji wysokiej jakoúci filtrÛw dla motoryza-
cji, maszyn i urzπdzeÒ silnikowych, sprzÍtu ciÍøkiego oraz urzπ-
dzeÒ specjalistycznych. Oferta handlowa obejmuje ponad 2500
typÛw produktÛw. Do odbiorcÛw filtrÛw z polskiej fabryki naleøπ ta-
kie firmy jak Volkswagen, General Motors, Jaguar, Mercedes-

-Benz czy Harley&Davidson. WIX-Filtron posiada jedno z najnowoczeúniejszych w Europie labora-
toriÛw, w ktÛrym na stanowiskach do badania filtrÛw powietrza, oleju i paliwa prowadzone sπ zgod-
nie z miÍdzynarodowymi standardami bardzo szczegÛ≥owe kontrole surowcÛw, detali produkcyjnych
oraz wyrobÛw gotowych.

WIX-Filtron

Rys. 1. Roboty Motoman ñ zastosowanie z≥πczy H-A4



lonowe i stalowe w ca≥ej gamie rozmiarÛw
i promieni giÍcia. W miejscach pracy ru-
chomych elementÛw maszyn i urzπdzeÒ
bardzo istotna jest rÛwnieø wysoka giÍt-
koúÊ przewodÛw. O ile w normalnych wa-
runkach giÍtkoúÊ klasy 5 jest wystarczajπ-
ca, to w przypadku wspÛ≥pracy z prowad-
nicami konieczna jest giÍtkoúÊ klasy 6.
Klasa giÍtkoúci mÛwi o tym, z ilu pojedyn-
czych drucikÛw sk≥ada siÍ kaøda øy≥a prze-
wodu. Przewody, ktÛre znajdujπ szczegÛl-

ne zastosowanie w liniach automatycznych
to produkty z grupy FD (for driving ñ do
ruchu). W takich warunkach, a zw≥aszcza
w prowadnicach ≥aÒcuchowych moøna
wykorzystywaÊ przewody ÷lflex FD Clas-
sic 810 lub ekranowany ÷lflex FD Classic
810 CY. Jeøeli dodatkowo oczekuje siÍ od
przewodu wysokiej odpornoúci na úciera-
nie i jeszcze mniejszego promienia giÍcia,
konieczne jest zastosowanie przewodÛw
w izolacji zewnÍtrznej poliuretanowej

÷lflex FD 855P. Zastosowanie przewo-
dÛw grupy FD, ktÛre mogÍ wytrzymaÊ do
5 mln cykli zginania, znacznie zwiÍksza
bezawaryjnoúÊ maszyny.

Miejsca o podwyøszonej 
temperaturze

Przy produkcji filtrÛw wystÍpujπ rÛw-
nieø miejsca, gdzie panuje podwyøszona
temperatura pracy. SzczegÛlnie w pobliøu
piecÛw grzewczych konieczne jest uøycie
przewodÛw o podwyøszonej odpornoúci
termicznej. Przyk≥adem sπ piece do wstÍp-
nego podgrzewania bibu≥y w procesie pli-
sowania, w ktÛrych znajdujπ siÍ promien-
niki IR. Aby takie promienniki zasiliÊ wy-
korzystano przewÛd ÷lflex Heat 350SC
(rys. 3). Charakteryzuje siÍ on moøliwo-
úciπ pracy w bardzo szerokim zakresie
temperatur: od -50 do 350oC, co pozwala
na stosowanie go w szeregu aplikacji w ca-
≥ym zakresie klasy termicznej C. 

Pe≥na oferta, szczegÛ≥owe dane wraz
z dokumentacjπ technicznπ sπ dostÍpne na
stronie internetowej www.lapppolska.pl.

Dominik Duda 
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Autor artyku≥u sk≥ada podziÍkowania 

p. Mieszkowi Kazimierczakowi 

z firmy WIX-Filtron
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Filtry to niezwykle istotne elementy eksploata-
cyjne kaødego samochodu. W kaødym aucie
znajduje siÍ kilka filtrÛw, ktÛrych zadaniem jest
oczyszczanie cieczy lub gazu z zanieczysz-
czeÒ. Filtry paliwa chroniπ delikatne mechani-
zmy systemu wtryskowego i gaünika. Regular-
na wymiana filtra oleju zapewnia odpowiednie
warunki do sta≥ej pracy silnika. Filtry powietrza
z kolei oddzielajπ szkodliwie dzia≥ajπce czπ-
steczki, znajdujπce siÍ w powietrzu zasysa-
nym do silnika, zwiÍkszajπc trwa≥oúÊ silnikÛw.
Jeszcze innπ kategoriπ filtrÛw sπ filtry kabino-
we, ktÛre odpowiadajπ za oczyszczanie po-
wietrza wp≥ywajπcego do kabiny. 

Filtry samochodowe

Rys. 2. Maszyna Sitodruk ñ prowadnica Brevetti Stendaldo

Rys. 3. Przewody ÷lflex Heat 350 wykorzystane do zasilania promiennikÛw IR
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