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KOMPONENTY

No wy sil nik zo stał za pro je ko -
wa ny z my ślą o eks tre mal nej
trwa ło ści, ła two ści w ser wi so -
wa niu i pro stej ob słu dze.
Jed nost ka jest wy po sa żo na
w hy drau licz ne ka so wa nie lu -
zów za wo ro wych (HLA),
układ wtry sko wy Com mon
Ra il (HPCR) ze spe cjal ną po -
wło ką (DLC) uży tą w ukła dzie
wtry sko wym zwięk sza ją cą
trwa łość kom po nen tów pa li -
wo wych i no wo cze sny układ
ste ru ją cy z ukła dem pro gno -
zo wa nia uste rek. 
Jed nost ka na pę do wa jest wy -
po sa żo na w układ dwóch tur -
bo sprę ża rek (FGT + WGT),
sys tem cEGR z ze wnętrz ną
chłod ni cą spa lin i cał ko wi cie
no wy pro ces spa la nia pa li wa,
co po zwo li ło zbu do wać sil nik
speł nia ją cy nor my EU Sta -
ge V/EPA Fi nal Tier 4 bez
stosowania ukła du oczysz -
cza nia spa lin i bez po trze by
uży wa nia do dat ko wych pły -
nów ukła du wy de cho we go.
No wo cze sny układ dwóch
do dat ko wych gniazd od bio ru
mo cy umiesz czo ny jest
nad ko łem za ma cho wym
i ma moż li wość do star cze nia
maksymalnie 902 Nm cią głe -
go mo men tu ob ro to we go.
Sil nik bę dzie pro du ko wa ny
w fa bry ce John De ere En gi ne
Works Wa ter loo USA. 
Dru gim no wo ścią bę dzie jed -
nost ka na pę do wa John De ere
JD4. No wy sil nik za pew nia
moc na po zio mie 116 kW (156
KM) i mo ment ob ro to wy
o war to ści szczy to wej 670
Nm. Jed nost ka bę dzie wy po -
sa żo na w dwa za wo ry na cy -
lin der i pro stą tur bo sprę żar kę
z za wo rem upu sto wym. JD 4
bę dzie wy po sa żo ny w hy drau -
licz ne ka so wa nie lu zów za wo -
ro wych (HLA) i wy dłu żo ne cy -

kle wy mia ny ole ju i fil trów pa -
li wa od 750 do 1.000 mtg. 
Na pęd do stęp ny bę dzie
w sze ro kim za kre sie norm
emi sji spa lin od EU Sta ge IIIA
– Sta ge V, Chi na NR4, In dia
BS5 i EPA Tier 4 Fi nal. 
Oprócz pro wa dze nia prac ba -
daw czo -roz wo jo wych do ty -
czą cych no wych sil ni ków,
John De ere Po wer Sys tems
ca ły czas roz wi ja tech no lo gię
elek try fi ka cji swo ich na pę dów.
Od te go ro ku do stęp ne są już
roz wią za nia hy bry do we ba zu -
ją ce na jed nost kach Die sla
John De ere i kom po nen tach
elek trycz nych i me cha nicz -
nych wy twa rza nych przez te -
go pro du cen ta. 
Od przy szłe go ro ku John De -
ere Po wer Sys tems wpro wa dzi
na ry nek ze sta wy ba te rii spe -
cjal nie prze zna czo nych do na -
pę dów w peł ni elek trycz nych.
Ze sta wy ba te rii tzw. „Bat te ry
Pack” bę dą skła da ły się z wy -
so kiej ja ko ści mo du łów ba te rii
Li -ion, któ rych pa ra me try do -
sto so wa ne bę dą do za sto so -
wań He avy Du ty. Aku mu la to ry
zo sta ły wy po sa żo ne w spe -
cjal ny układ chło dze nia ba te -
rii, któ ry z jed nej stro ny za pew -
nia bez pie czeń stwo użyt ko wa -
nia, z dru giej zaś po zwa la uzy -
skać więk szą licz bę cy kli ła do -
wa nia ta kie go urzą dze nia. 
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 two rzy
kon fi gu ra cje do sto so wa ne
do in dy wi du al nych po trzeb
klien ta. 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 benzy no wych.

No wo ści w sil ni kach John De ere
John De ere w ro ku 2022 roz po czy na pro duk -
cję no we go sze ścio cy lin dro we go 18L sil ni ka.
Jed nost ka na pę do wa John De ere JD18 roz -
sze rza za kres mo cy zna mio no wej w za kre sie
522–676 kW (700-907 KM), osią ga jąc szczy to -
wy mo ment ob ro to wy na po zio mie 4.250 Nm
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