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MASZYNY BUDOWLANE

Cią gły wzrost sprze da ży jest
moż li wy dzię ki kon se kwent -
ne mu ulep sza niu jed no stek
na pę do wych, któ re osią gnę ły
wy jąt ko wą nie za wod ność
i wy trzy ma łość. Za sto so wa ne
w nich roz wią za nia zo sta ły
do ce nio ne przez wie lu pro du -
cen tów OEM i sa mych użyt -
kow ni ków ma szyn. 
Do osan In fra co re do star cza
sze ro ki wa chlarz sil ni ków

prze my sło wych z nor mą Sta -
ge V do ma szyn bu dow la -
nych, ge ne ra to rów prą du,
po jaz dów mi li tar nych i sprzę -
tu rol ni cze go. Oprócz za sto -
so wa nia w do sko na łych ma -
szy nach bu do wal nych i wóz -
kach wi dło wych mar ki Do -
osan sil ni ki Do osan In fra co re
wy ko rzy stu je fir ma Bob cat
bę dą ca pre kur so rem wśród
pro du cen tów mi ni ła do wa rek
i mi ni ko pa rek. Z pol skich
przed się biorstw sil ni ki Do -
osan wy ko rzy stu je w swo im
kom baj nie do zbio ru owo ców
ja go do wych OSKAR zna ny
i ce nio ny pro du cent sprzę tu
sa dow ni cze go i ogrod ni cze -

go, ja kim jest fir ma JAGODA
JPS ze Skier nie wic.  
Ga mę sil ni ków G2 Sta V two -
rzą mo de le D1 8, D2 4, D3 4
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)
oraz 55-101 kW (D34). 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.
Kon cern Do osan In fra co re
wpro wa dził ca ły sze reg udo -
god nień zwią za nych z ob słu -
gą pro du ko wa nych przez sie -
bie sil ni ków. Wśród naj waż -
niej szych wy mie nić moż na 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, a tak że 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 Do osa na 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 skim

zu ży ciem pa li wa. Sze ro ki za -
kres do stęp nej mo cy i mo -
men tu spra wia, że sil ni ki Do -
osa n Sta ge V 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.

Sil ni ki Do osan In fra co re
Kon cern Do osan In fra co re od lat pięć dzie sią -
tych ubie głe go wie ku roz wi ja wła sne kon struk -
cje sil ni ków w opar ciu o wie dzę, know -how oraz
do świad cze nia dzia łu ba daw czo -roz wo jo we go.
To spra wia, że sil ni ki Do osan pra cu ją na wszyst -
kich kon ty nen tach, a ich sprze daż już daw no
prze kro czy ła 1,5 mi lio na sztuk www.doosansilniki.pl

Sil nik Do osan D2 4 Sta ge V o mo cy 55kW słu żą cy do na pę du no wa tor skiego kom -
bajnu do zbio ru owo ców ja go do wych fir my JAGODA JPS spra wia, że mo że on być
wzo rem dla innych producentów tego typu maszyn


