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Technika Tuning silnika

Odbywaj ca si  ostatnio, g ównie dzi -
ki programom unijnym, moderniza-

cja parku maszynowego naszego rolnictwa 
spowodowa a, e spory odsetek wys u onych 
ci gników zast pi y nowoczesne maszyny. 
Jednak nie wszyscy rolnicy mog  by  zado-

Zwi kszanie mocy 
ci gników i maszyn 
rolniczych staje si
coraz popularniej-

sze. Radzimy, na 
co zwróci  uwag ,

podejmuj c decyzj
o mody kacji silnika.

Wi cej mocy
z silnika

woleni z tej wymiany, poniewa  wprowadzo-
ne w 2007 r. ograniczenia mocy ci gników 
kupowanych ze rodków na SPO spowodo-
wa y, e do niektórych gospodarstw tra y
ci gniki o zbyt ma ej mocy w stosunku do 
stawianych im wymaga .

Na szcz cie nowoczesne silniki sterowa-
ne przez uk ady elektroniczne dysponuj
w wi kszo ci sporym potencja em do zwi k-
szenia mocy i momentu obrotowego. Poprawa 
osi gów jest mo liwa dzi ki temu, e produ-
cenci silników chc c obni y  koszty, konstru-
uj  takie ich serie, w których nawet znaczne 
zró nicowanie mocy wynika wy cznie z ró -
nic parametrów zapisanych w programach 
steruj cych ich prac . Jedynie w przypadku 
najmocniejszych silników w serii wyst pu-
j  niekiedy stosunkowo niewielkie ró nice 
konstrukcyjne obejmuj ce uk ady wtryskowe, 
turbospr arki i intercoolery.

Chip tuning
Sprawia to, e ro nie zainteresowanie us u-

gami polegaj cymi na wykorzystaniu poten-
cja u drzemi cego w nowoczesnych silnikach. 
St d termin chip tuning do niedawna za-
strze ony dla fanów motoryzacji coraz cz -
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Ka dorazowo przed 
i po mody kacji nale y
sprawdzi  osi gi silnika 
za pomoc  hamowni.

W przypadku braku mocy 
tuningowi mo na podda

równie  silnik w kombajnie 
lub sieczkarni.


