
Pośrednik Budowlany  23

KOMPONENTY

Ten so lid ny ko re ań ski pro du -
cent sil ni ków po raz ko lej ny
chce za zna czyć swo ją obec -
ność na ryn ku pol skim i eu ro -
pej skim, da jąc po ten cjal nym
klien tom naj lep sze pod wzglę -
dem ja ko ści, kosz tów eks plo -
ata cji i ce ny za ku pu roz wią za -
nia w swo jej kla sie. No wa ga -
ma sil ni ków G2 obej mu je sil -
ni ki o trzech po jem no ściach
z sze ro kim za kre sem mo cy
prze zna czo nych do na pę du
ge ne ra to rów oraz ma łych
i śred nich ma szyn ro bo -
czych, za rów no sta cjo nar -
nych, jak i mo bil nych. 
Ga mę G2 two rzą mo de le sil -
ni ków D18, D24, D34 o po -
jem no ści 1,8 l (3-cyl.), 2,4 l (4-
cyl.) i 3,4 l (4-cyl.) i za kre sie
mo cy od po wied nio 24-45 kW
(D1 8), 36-55 kW (D2 4) i 55-
101kW (D3 4). Wszyst kie trzy
mo de le to kom pak to we jed -
nost ki o wy so kiej kul tu rze
pra cy z sys te mem wtry sko -
wym Com mon Ra il mar ki
Bosch i tur bo do ła do wa niem.
DOOSAN INFRACORE wy -
cho dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom klien tów wpro wa dził
sze reg udo god nień zwią za -
nych z ob słu gą sil ni ka ta kich
jak: wy dłu żo ne okre sy mię -
dzy prze glą do we, moż li wość
za sto so wa nia zdal ne go fil tra
ole ju, wlew i ba gnet ole ju
po pra wej lub le wej stro nie,
au to ma tycz ne ka so wa nie lu -
zu za wo ro we go, bez ob słu go -
wy se pa ra tor ole ju od my, au -
to ma tycz ny na pi nacz pa ska
z sy gna li za to rem zu ży cia pa -
ska oraz bocz ne PTO do na -
pę du pomp hy drau licz nych.
Zgod nie z obo wią zu ją ca nor -
mą emi sji spa lin wszyst kie sil -
ni ki wy po sa żo ne są w układ
oczysz cza nia spa lin opar ty

o ka ta li za tor DOC i filtr czą -
stek sta łych DPF o wy so kiej
wy daj no ści, a opra co wa ne
przez inżynierów DOOSAN
INFRACORE roz wią za nie
w za kre sie kształ tu den ka tło -
ka ULFC spra wi ło, że sil ni ki
od zna cza ją się wy jąt ko wo ni -
ską kon sump cją pa li wa. Sze -
ro ki za kres do stęp nej mo cy
i mo men tu spra wia, że sil ni ki
DOOSAN INFRACORE wpi su -
ją się do sko na le w no we pro -
jek ty ma szyn ja ko naj bar dziej
od po wied nie źró dło na pę du
za pew nia ją ce użyt kow ni ko wi
sze reg wy mier nych ko rzy ści. 
Wszyst kie jednostki napędowe
ofe ro wa ne są w wer sji „Po wer -
pack” obej mu ją cej sil nik, układ
chło dze nia, sto py mon ta żo we
i filtr po wie trza. Na ży cze nie
klien ta do stęp na jest rów nież
wiąz ka elek trycz na wraz z pa -
ne lem kon tro l nym i dźwi gnią
ga zu. Dzię ki ta kie mu za kre -
so wi do sta wy DOOSAN
INFRACORE za pew nia klien to -
wi kom plet ny i go to wy
do mon ta żu w ma szy nie ze -
spół sil ni ka o po nad prze cięt nej
kul tu rze pra cy, wy go dzie ob -
słu gi i eko no mi ce użyt ko wa nia,
a sieć au to ry zo wa nych dys try -
bu to rów na te re nie Eu ro py
i w in nych czę ściach świa ta za -
pew nia ob słu gę po sprze daż ną.
Fir ma Tech bud ja ko je den
z Eu ro pej skich Dys try bu to rów
za pew nia oprócz sprze da ży
peł ne wspar cie tech nicz ne
w po sta ci ser wi su sta cjo nar ne -
go, mo bil ne go i do sta wy czę -
ści za mien nych. Wy szko lo na
w za ple czu tech nicz nym pro -
du cen ta ka dra me cha ni ków
fir my Tech bud jest
w sta nie za re ago wać
na każ de we zwa nie.

DOOSAN INFRACORE w Pol sce
Kon cern DOOSAN INFRACORE za po śred nic -
twem swe go dys try bu to ra na Pol skę, fir my
Tech bud Sp. z o.o. wpro wa dza na ry nek no wą
ga mę sil ni ków Die sla – G2 speł nia ją cych obo -
wią zu ją cą od te go ro ku, na te re nie Unii Eu ro -
pej skiej, nor mę emi sji spa lin STAGE V

www.doosansilniki.pl


