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Fir ma John De ere ko rzy -
stająca z tech no lo gii DPF od
roku 2011 jest do brze przy -
go to wa na, aby wspomóc
klien tów w przej ściu do stan -
dar du UE V eta pu. Ma  du że
do świad cze nie w opra co wy -
wa niu i in te gra cji fil trów DPF
za rów no w urzą dze niach
John De ere, jak i OEM, z po -
nad 900 mi lio na mi go dzin
DPF w te re nie. Klu czo wy mi
tech no lo gia mi John De ere
w sil ni kach Sta ge V są: 
• PowerTech EWX (36 – 55kW).

Kom pak to wy, moc ny i eko no -
micz ny. Sil ni ki PowerTech
EWX 2,9L i 4,5L ma ją 2-za wo -
ro we gło wi ce cy lin drów, wy -
so ko ci śnie nio we ukła dy pa li -
wo we Com mon Ra il i elek tro -
nicz ne ste ro wa nie. Wy ko rzy -
stu ją pro ste tur bo do ła do wa -
nie wa ste ga te, aby utrzy mać
cha rak te ry sty kę przej ścio wą
i mak sy mal ny mo ment ob ro -
to wy we wszyst kich wa run -
kach pra cy. Wy ko rzy stu ją
spraw dzo ne fil try wy de cho we
DOC/DPF. Te kom pak to we,
nie dro gie sil ni ki nie wy ma ga -
ją EGR lub ka ta li za to ra SCR.

• PowerTech PWS (o mocy
63-104 kW oraz 400 kW). Sil -
ni ki PowerTech PWS 4,5 l
i 13,6 l łą czą za awan so wa ne
tech no lo gie spa la nia, ulep -
szo ną ka li bra cję i pro ste tur -
bo do ła do wa nie z za wo rem
re duk cyj nym. W sil ni kach
PWS sto so wa ny jest spraw -
dzo ny sys tem DOC/DPF
i SCR po zwa la ją cy speł nić
obec ne prze pi sy do ty czą ce
emi sji za nie czysz czeń. 

• PowerTech PVS (o mocy
104-187 kW). Więk sza moc,
mo ment ob ro to wy i płyn -
ność. Eko no micz ne sil ni ki

PowerTech PVS 6.8 l za pew -
nia ją nie za wod ną moc
do sze ro kie go za kre su za -
sto so wań. Sil ni ki PVS wy ko -
rzy stu ją spraw dzo ną tech no -
lo gię PowerTech Plus z tur -
bo do ła do wa niem o zmien nej
geo me trii, DOC/DPF i ukła -
dem SCR w ce lu po pra wy
wy daj no ści spa la nia, zmniej -
sze nia emi sji, zwięk sze nia
wy daj no ści i po pra wy eko -
no mi ki pły nów,

• PowerTech PSS (93-500kW).
Silniki PowerTech PSS cha -
rak te ry zu je naj wyż sza gę -
stość mo cy, wy daj ność
i spraw ność. Zbu do wa ne tak,
aby osią gać naj wyż szą mo c
i trwa łość w za sto so wa niach
po za dro go wych. PowerTech
PSS 4,5 l, 6,8 l, 9,0 l, 13,5 l
i 13,6 l mo gą pra co wać
w każ dych wa run kach i du -
żych ob cią że niach. Wszyst kie
wer sje sil ni ków PSS wy po sa -
żo ne są w tur bo do ła do wa nie
sze re go we: dwie tur bo sprę -
żar ki, któ re po pra wia ją osią gi
i szyb kość re ak cji. Po nad to
sil ni ki Sta ge V PSS są wy po -
sa żo ne w spraw dzo ną tech -
no lo gię PowerTech Plus, któ -
ra obej mu je fil try wy de cho we
DOC/DPF i sys tem SCR za -
pro jek to wa ny spe cjal nie
do sil ni ków prze my sło wych.

TECHBUD – 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 kon fi gu ra cjach do -
sto so wa nych do in dy wi du al nych
po trzeb. TECHBUD spe cja li zu je
się w kom plek so wych na pra -
wach, głów nych oraz bie żą -
cych, sil ni ków prze my -
sło wych wy so ko pręż -
nych i ben zy no wych.

Sil ni ki go to we na Sta ge V
John De ere pro du ku je sil ni ki speł nia ją ce nor -
my emi sji spa lin EU Sta ge V. W więk szo ści
przy pad ków klien ci OEM ko rzy sta ją cy obec nie
z sil ni ka John De ere z fil trem czą stek sta łych
(DPF) nie bę dą mu sie li prze pro jek to wy wać
swo ich ma szyn, aby speł nić wy ma ga nia prze -
pi sów eta pu V 
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