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KOMPONENTY

Sil nik speł nia ją cy nor mę emi sji
spa lin Sta ge V /Tier 4 Fi nal
prze zna czo ny na ry nek prze -
my sło wy od zna cza się mo cą
zna mio no wą po wy żej 510 kW
(690KM) i mo men tem ob ro to -
wym prze kra cza ją cym 3.000
Nm. Jed nost ka o sta łej pręd ko -
ści ob ro to wej po wy żej 500 kVA
tra fia z ko lei na ry nek ge ne ra to -
ro wy. Sil nik o po jem no ści 13,6
li tra zo stał za pro jek to wa ny
z my ślą o nie za wod no ści, trwa -
ło ści i ła two ści ob słu gi, tak aby
zmak sy ma li zo wać czas bez a -
wa ryj nej pra cy. Re zul ta tem jest
wzrost mo cy i wy daj no ści pod -
czas gdy ga ba ry ty, wa ga i wy -
ma ga nia ser wi so we zmniej sza -
ją się w po rów na niu do obec nej
ge ne ra cji sil ni ka John De ere
PowerTech PSS Sil nik 13.5 L.
W no wym sil ni ku 13.6 L pro -
du cent wpro wa dził:
• wy so ko ci śnie nio wy układ pa -

li wo wy com mon ra il HPCR,
• hy drau licz ne ka so wa nie lu -

zów za wo ro wych, 
• po je dyn czą i po dwój ną kon -

fi gu ra cję tur bo sprę ża rek, 
• opcje za si la nia 12V/24V

i wie le opcji kon fi gu ra cji sil -
ni ka, do sto so wu jąc sil nik
do po trzeb każ dej apli ka cji
i wy ma gań każ de go klien ta,

• pom pę ole ju o zmien nej
wy daj no ści oraz na pę dy
po moc ni cze od bio ru mo cy
(PTO), któ re prze nie sio ne
zo sta ły do ty łu sil ni ka. 

Zu peł nie no wy jest zin te gro wa -
ny sys tem kon tro li emi sji spa -
lin no wej ge ne ra cji, któ ry bę -
dzie ofe ro wa ny ja ko je den ele -
ment za wie ra ją cy filtr DPF ka -
ta li za tor DOC i ka ta li za tor SCR.
Zin te gro wa ne fil try wy de cho we
moż na skon fi gu ro wać pio no -
wo lub w po zio mie, co zmniej -
sza licz bę punk tów po łą cze nia

mię dzy ty mi kom po nen ta mi
dla so lid ne go oczysz cza nia
spa lin. Funk cje wbu do wa ne go
oczysz cza nia obej mu ją rów -
nież udo sko na lo ny sys tem do -
zu ją cy (DEF). Wszyst ko to
przy czy nia się do sku tecz no ści
oczysz cza nia spa lin wy ma ga -
nych przy nor mie Sta ge V. 
Dwie opcje kon fi gu ra cji tur -
bo do ła do wa nia. Tur bo do ła -
do wa nie z jed ną tur bo sprę -
żar ką do ła do wu ją cą po zwa la
na uzy ska nie bar dziej kom -
pak to we go pa kie tu sil ni ka
przy jed no cze snym speł nie -
niu wy ma gań je go re ak cji
na ob cią że nie i wy so ki mo -
ment ob ro to wy przy ni skich
ob ro tach zna mio no wych.
Kon fi gu ra cja z dwie ma tur bo -
sprę żar ka mi po pra wia re ak -
cję sil ni ka na ob cią że nie,
zwięk sza mo ment ob ro to wy
przy ni skich ob ro tach, po pra -
wia gę stość mo cy i pra cę jed -
nost ki na wyż szych wy so ko -
ściach w po rów na niu do po -
je dyn czej tur bo sprę żar ki.
Sil nik bę dzie speł niał Eu ro -
pej ską nor mę spa lin Sta -
ge V i ame ry kań ską nor mę Fi -
nal Tier 4. W póź niej szym
okre sie bę dą do stęp ne kon fi -
gu ra cje sil ni ka, któ re speł nia -
ją mniej ry go ry stycz ne prze -
pi sy do ty czą ce emi sji. 
TECH BUD – ge ne ral ny przed -
sta wi ciel JOHN DE ERE w Pol -
sce – ofe ru je sil ni ki w wer sjach
stan dar do wych i two rzy kon fi -
gu ra cje do sto so wa ne do in dy -
wi du al nych po trzeb klien ta.
TECH BUD spe cja li zu je się
w kom plek so wych głów nych
oraz bie żą cych na pra wach sil -
ni ków prze my sło -
wych wy so ko pręż -
nych i ben zy no wych.

www.silniki.info.pl

No wy sil nik John De ere 13.6 L  
John De ere pre zen tu je sze ścio cy lin dro wy sil nik
o po jem no ści 13,6 li tra. Jest to zu peł nie no wa
kon struk cja John De ere opty ma li zu ją ca rów no wa -
gę mię dzy mo cą a kom pak to wy mi wy mia ra mi jed -
nost ki na pę do wej, któ re są klu czo we w za sto so -
wa niach wy ma ga ją cych sil ni ków o du żej mo cy


