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Szanowny Dystrybutorze, 
Partnerzy
Witamy w globalnym biuletynie marketingowym Cummins Filtration. 

Od momentu wydania, w marcu, 
naszego ostatniego biuletynu, 
sfi nalizowaliśmy wiele ciekawych 
projektów, skoncentrowanych na 
jeszcze lepszej obsłudze naszych 
klientów na całym świecie. 

Z przyjemnością zawiadamiamy 
klientów w Rosji i krajach Wspólnoty 
Niepodległych Państw, że nasza strona 
internetowa jest teraz dostępna także 
w języku rosyjskim. Jest to ósmy język 
lokalny, jaki możemy zaoferować na 
stronie cumminsfi ltration.com. 

Po wprowadzeniu wielu udoskonaleń 
związanych z narzędziem do 
szkolenia klientów, Fleetschool, 
dostępnym teraz w wielu językach, 
nasza strona internetowa stała się 
bogatym źródłem cennych informacji 
o naszych produktach i usługach.
Pragnę skorzystać z okazji i zachęcić 
Państwa do odwiedzenia naszej strony 
internetowej i uzyskania certyfi katu 
ukończenia pierwszych pięciu modułów 
szkoleniowych.

Nasza działalność w Europie, 
w szczególności zaś nowy zakład 
produkcyjny w Izmirze w Turcji, 
wzbudziły zainteresowanie na całym 
świecie. Anant Talaulicar, prezes 
Cummins Components Group, gościł 
ważnych przedstawicieli tureckiego 
rządu, przemysłu, władz miasta Izmir, 
jak również ambasadora Stanów 
Zjednoczonych na ofi cjalnej ceremonii 
rozpoczęcia prac budowlanych. Prace 
przy budowie zakładu przebiegają 
zgodnie z planem i jesteśmy przekonani, 
że za niecałe dziewięć miesięcy naszą 
nową fabrykę zaczną opuszczać 
wysokiej jakości fi ltry powietrza, 
spełniające potrzeby rozwijających 
się rynków w Europie, na Środkowym 
Wschodzie i w Afryce.

Matt Tullai
Dyrektor Generalny ds. Marketingu i Sprzedaży
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Zmierzamy ku lepszej obsłudze klientów w 
Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce
Ponad 200 gości wzięło udział w uroczystości rozpoczęcia budowy zakładu w Izmirze w Turcji

Symulacja 3D nowego zakładu Cummins w Izmirze w Turcji

Dla Talaulicar, zasadzenie drzewka oliwnego 
na ceremonii rozpoczęcia budowy symbolizuje 
oczekiwanie, że fi rma Cummins zakorzeni 
się jako odpowiedzialny członek społeczności 
MIASTA Izmir, przy rosnącej liczbie pracowników 
przyczyniających się do sukcesu zakładu i 
całej społeczności. Jego przemówienie zostało 
zakończone zaproszeniem wszystkich gości 
ponownie na teren obiektu na początku 2012 
roku na obchody ofi cjalnej inauguracji działalności 
nowego zakładu. W zakładach tych Cummins 
Filtration będzie wytwarzać wysokiej jakości fi ltry 
powietrza, jak również fi ltry oleju i paliwa. Ponadto 
fi rma Cummins Generator Technologies będzie 
produkować alternatory na potrzeby działu fi rmy 
Cummins zajmującego się wytwarzaniem energii.

Charles Masters, Dyrektor Generalny Cummins 
Filtration na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę, 
powiedział, „Było to niezwykłe wydarzenie, 
które zaznaczyło kolejny krok w podróży, która 
rozpoczęła się dla nas przed dwoma laty. 
Wspaniale jest zobaczyć, że ten projekt stał 
się czymś naprawdę namacalnym. Przybycie i 
udział ze strony wysokich przedstawicieli rządu, 
przemysłu i lokalnych władz stanowiły przejaw 
zainteresowania i entuzjastycznego wsparcia, 
jakiego doświadczyliśmy w naszym projekcie”.

Natomiast Joseph Saoud, prezes Cummins 
Filtration, stwierdził: „To dla nas więcej niż tylko 
fabryka. Załoga czyni ją elementem naszej 
wizji i misji dla zapewnienia, że dysponujemy 
nie tylko wzorcowymi procesami jakościowymi 
i produkcyjnymi, lecz także środowiskiem, w 
którym nasi pracownicy mogą się rozwijać, a 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest wpleciona 
w kanwę naszej organizacji”. 

Ponad 200 gości, w tym ważni 
przedstawiciele tureckiego rządu, przemysłu 
i władz miasta Izmir, wzięło udział w 
uroczystości rozpoczęcia budowy zakładu 
Cummins Filtration w Egejskiej Wolnej Strefi e 
w Turcji w piątek, 6 maja.

Anant Talaulicar, prezes Cummins 
Components Group, podkreślił zaangażowanie 
fi rmy Cummins w odpowiedzialność 
społeczną przedsiębiorstwa oraz fakt, że 
przedsiębiorstwo zostało piąty rok z rzędu 
nazwane jedną z najbardziej etycznych fi rm 
przez czasopismo Etisphere, jak również fakt 
że po raz jedenasty w ciągu 12 lat, znalazło 
się na liście 100 najlepszych przedsiębiorstw 
czasopisma Corporate Responsibility 
Magazine.

Wyraził on przekonanie, że Egejska 
Wolna Strefa w Izmirze, dzięki swojemu 
geografi cznemu i strategicznemu położeniu, 
będzie służyć jako ważny ośrodek dla wielu 
krajów Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

Anant Talaulicar, prezes Cummins Components 
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Cummins Filtration Australia 
na targach Brisbane Truck Show
35 000 gości odwiedziło jedne z największych targów pojazdów ciężarowych 
na półkuli południowej

Impreza dała sprzedawcom i dystrybutorom 
możliwość wzajemnych kontaktów z zespołem 
Cummins Filtration. Zarówno wystawcy, jak 
i zwiedzający uznali imprezę za najbardziej 
dotąd udane targi Brisbane Truck Show. 

Impreza po raz kolejny osiągnęła swój cel, 
polegający na umożliwieniu bezpośrednich 
kontaktów producentów i dystrybutorów 
pojazdów użytkowych, podzespołów oraz 
urządzeń transportowych z maksymalną 
liczbą potencjalnych nabywców z całej 
Australii i umocnieniu swojej pozycji jako 
najwyższej rangi impreza transportowa 
tego typu na półkuli południowej. Firma 
Cummins Filtration Australia przygotowuje 
się obecnie do kolejnej znaczącej imprezy 
w kalendarzu australijskich przewoźników, 
a mianowicie międzynarodowych targów 
pojazdów ciężarowych, naczep i wyposażenia 
zaplanowanych na początek 2012 roku. 

Firma Cummins Filtration Australia wystawiła 
ekspozycję na targach Brisbane Truck Show, 
które odbyły się w australijskim Queensland 
w dniach 5–8 maja 2011 r. Po otwarciu przez 
Cummins Filtration nowego, wykonanego 
na zamówienie stoiska z ofertą produktów 
do fi ltracji i chłodziw Fleetguard, odwiedziło 
je ponad 35 000 zwiedzających. Australijski 
dział Cummins Emission Solutions dzielił 
stoisko z fi rmą Cummins Filtration, budząc 
ogromne zainteresowanie i entuzjazm 
zwiedzających ze względu na ekspozycję 
fi ltrów cząstek stałych do silników 
wysokoprężnych (DPF).

Targi Brisbane Truck Show 2001, odbywające 
się w centrum konferencyjno-wystawienniczym 
w Brisbane, mają 43-letnią tradycję. W tym 
roku zwiedzający mogli zobaczyć ponad 250 
ekspozycji najlepszych w Australii producentów 
i dystrybutorów pojazdów, podzespołów i 
urządzeń transportowych, w tym Cummins South 
Pacifi c, Kenworth, Mercedes-Benz, Iveco, Mack, 
DAF, Volvo, CAT, Western Star, Isuzu, Fiat, 
Detroit Diesel, Foton, MAN i Hyundai. 

Globalna perspektywa
Strona internetowa Cummins Filtration dostępna obecnie w języku rosyjskim

Zakres korzystania przez klientów z 
internetowego katalogu, narzędzi do obsługi 
klienta, materiałów i produktów szkoleniowych 
oraz informacji serwisowych przez ostatni rok 
znacznie wzrósł. Firma Cummins Filtration 
zauważa w szczególności znaczący wzrost 
liczby użytkowników końcowych i dostawców 
odwiedzających jej stronę internetową z krajów 
rosyjskojęzycznych. Dodanie tłumaczenia na 
język rosyjski umożliwi fi rmie maksymalizację 
usług świadczonych jej klientom.

Aby wyświetlić treść w języku rosyjskim, 
należy wybrać opcję języka rosyjskiego na 
stronie cumminsfi ltration.com lub użyć adresu 
http://www.cumminsfi ltration.com/html/ru/
index.html. Inne języki dostępne na stronie 
cumminsfi ltration.com to: angielski, hiszpański, 
francuski, niemiecki, włoski, portugalski i chiński 
mandaryński.

Firma Cummins Filtration ogłasza dodanie do 
swojej strony internetowej cumminsfi ltration.
com ósmego języka — rosyjskiego. 
Dodawanie lokalnych języków i innych 
usprawnień ułatwiających korzystanie ze 
strony stanowi część bieżących udoskonaleń 
internetowych, rozszerzających docieranie 
przez fi rmę Cummins Filtration do globalnej i 
różnorodnej klienteli.

Po dodaniu rosyjskiej wersji strony, Charles 
Masters, Dyrektor Generalny Cummins Filtration 
na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę, stwierdził: 
„Dodanie języka rosyjskiego do naszej strony 
internetowej stanowi kolejny krok w kierunku 
naszego dążenia do oferowania klientom 
znakomitej obsługi. Cieszy nas możliwość 
zaoferowania tego udogodnienia naszym 
drogim klientom w krajach rosyjskojęzycznych i 
uczynienia naszych produktów oraz usług jeszcze 
łatwiej dostępnymi”.
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Víctor Hugo Aguirre Angulo, jeden ze zwycięskich 
specjalistów w programie „Reto Tote”

Program 
konkursowy Tote: 
Meksyk

Cummins Filtration Mexico wprowadził program 
lojalnościowy Reto Tote (Konkurs Tote), mający 
na celu nagradzanie za wyniki sprzedaży u 
użytkowników końcowych, którzy zapisali się do 
programu Tote (programu fl otowego). Program 
fl otowy obejmuje dostarczanie specjalnych 
urządzeń pompujących oraz obsługi logistycznej 
do powtórnego napełniania pojemników na 
chłodziwa dostarczane luzem. Umożliwia to 
partnerowi dostarczającemu produkt znaczne 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych u 
użytkowników końcowych.

Program Reto Tote został opracowany 
specjalnie dla fachowców certyfi kowanych 
przez Cummins Filtration w zakresie sprzedaży, 
doradztwa i szkolenia użytkowników końcowych. 
Przeszkolenie każdego ze specjalistów zajęło 
ponad 70 godzin. Każdy zarejestrowany program 
fl otowy odpowiada odległości 2000 kilometrów 
w konkursie. Specjalista może wymieniać swoje 
kilometry na nagrody, takie jak iPody, notebooki, 
zaś jedną z głównych nagród są wakacje typu 
all-inclusive w Cancun!

Firma Cummins 
Filtration bierze udział 
w targach Busworld 
w Szanghaju
Cummins Filtration China, wspólnie z fi rmami 
Cummins Engine i Dongfeng Cummins Engine 
Company (DCEC), wzięła udział w azjatyckiej 
edycji targów Busworld w dniach 30 marca – 
1 kwietnia w Szanghaju w Chinach. Busworld to 
międzynarodowa wystawa autobusów miejskich 
i turystycznych, mająca swoje korzenie 
w belgijskim Kortrijk. Targi Busworld są również 
obecne w Chinach począwszy od roku 2000. 

Produkty Fleetguard wydłużają 
okresy między przeglądami
Dwu- i trzykrotnie dłuższe okresy serwisowe w urządzeniach do trzciny cukrowej 
i urządzeniach wydobywczych w Ameryce Południowej

W tym samym czasie były prowadzone testy 
w warunkach rzeczywistych w Chile, w fi rmie 
Atlas Copco Chilena S.A.C. Atlas Copco 
nieprzerwanie dąży do prowadzenia właściwej 
konserwacji zapobiegawczej dla wszystkich 
swoich urządzeń, przy priorytetowym podejściu 
do ograniczenia kosztów i maksymalizacji 
wydajności. Z pomocą Cummins Chile, fi rma ta 
przeprowadziła test praktyczny na urządzeniu 
Atlas Copco model ROC L8 307 z silnikiem 
Caterpillar C13. Głównym celem było wydłużenie 
okresu serwisowego fi ltrów powietrza, oleju i 
paliwa. Produktami, które miały pozwolić na 
wydłużenie okresów serwisowych układów 
powietrza, oleju i paliwa były: fi ltr wstępny 
Fleetguard (AP8404), fi ltr odśrodkowy CH41111, 
fi ltr Venturi™ Combo LF9691A oraz procesor 
Fuel Pro (FH23029 z wkładem 7 mikronów). 
W przypadku fi ltra powietrza udało się uzyskać 
okres eksploatacyjny wynoszący 1000 godzin, 
natomiast fi ltry paliwa i oleju działały 
funkcjonowały przez co najmniej 500 godzin 
bez żadnych problemów. Aby potwierdzić trwały 
charakter ulepszeń, wszystkie testy zostały 
przeprowadzone w czasie odpowiadającym 
czterem okresom serwisowym. Więcej informacji 
o możliwości wzięcia udziału w próbach 
praktycznych udziela Luis Ortiz — kierownik 
techniczny na obszar Ameryki Południowej pod 
numerem telefonu 5255-2233-0201.

Grupo Carlos Lyra to główny gracz na rynku 
trzciny cukrowej, posiadający sześć zakładów 
rozsianych po całej Brazylii. Z pomocą fi rmy 
DCML (dystrybutora Cummins), wzięła ona 
udział w testach prowadzonych w warunkach 
rzeczywistych, które wykazały, że zarówno 
procesory paliwowe Diesel Pro®, jak i przedfi ltry 
Fleetguard do układów poboru powietrza 
przyczyniają się w znacznej mierze do wydłużenia 
okresów serwisowych i lepszej ochrony 
urządzeń. Przed testami, stosowane w Lyra 
okresy serwisowe wynosiły około 250 godzin dla 
fi ltrów paliwa i 300 godzin dla fi ltrów powietrza. 
Przy zamontowaniu procesorów serii Pro 
z wkładem o dokładności fi ltracji 7 mikronów, 
okres serwisowy uległ wydłużeniu do 1200 godzin, 
natomiast zastosowanie przedfi ltra Fleetguard 
spowodowało wydłużenie okresu serwisowego 
fi ltra powietrza do 1000 godzin.

Podobny sukces został zgłoszony przez inną 
brazylijską fi rmę z branży trzciny cukrowej, 
posiadającej trzy zakłady produkcyjne: 
Cerradinho Açúcar, Etanol e Energia S/A. 
Firma ponad dwukrotnie wydłużyła okresy 
serwisowe fi ltrów paliwa (z 250 do 550 godzin 
przy zastosowaniu wkładu 10 mikronowego) 
i fi ltrów powietrza (z 300 do 650 godzin).
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Fleetguard – marka „One Stop Shop” 
w Polsce
Cummins Filtration bierze udział w dużych targach maszyn budowlanych w Kielcach w Polsce

Maszbud to największe w Polsce targi 
maszyn budowlanych i technologii 
drogownictwa. W tegorocznej edycji 
tej imprezy w Kielcach, na powierzchni 
ponad 33 000 metrów kwadratowych 
zgromadziły się 862 fi rmy z całego świata, 
w tym wszyscy najwięksi producenci 
maszyn budowlanych. Firma Cummins 
Filtration przyciągnęła uwagę ponad 
15 000 zwiedzających swoimi najnowszymi 
produktami i technologiami w zakresie 
fi ltracji, prezentując m.in. systemy wlotu 
powietrza z przepływem bezpośrednim, 
procesory paliwowe Diesel Pro oraz 
systemy zarządzania odpowietrzaniem 
skrzyni korbowej (CVM). 

Dyrektor regionalny Cummins Filtration, 
Krzysztof Baczewski i jego współpracownik 
Jacek Bedełek gościli decydentów z niektórych 
największych w regionie fi rm z branży 
drogownictwa, przemysłu wydobywczego 
i wynajmu urządzeń. Podczas imprezy 
właściciele średniej wielkości parków 
maszynowych i warsztatów mieli możliwość 
wzajemnych kontaktów z zespołem fi rmy 
Cummins Filtration. Oprócz tego stoisko 
Cummins Filtration odwiedzili wszyscy najwięksi 
partnerzy handlowi Fleetguard, niektórzy z nich 
razem ze swoimi kluczowymi klientami. 

Marka Fleetguard ma solidną reputację na 
polskim rynku i jest dobrze znana ze swojej 
jakości i niezawodności — spełniając potrzeby 
typu „One Stop Shop” w zakresie produktów do 
fi ltracji u dużych klientów końcowych.
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