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Droga wybrana przez firmę John Deere: prosta + niezawodna 

Właściwe organy nadzoru określiły rygorystyczne normy, których celem jest ograniczenie 
emisji spalin przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach niedrogowych. Jedynym 
sposobem na spełnienie tych wymogów przez producentów jest zastosowanie systemów 
oczyszczania spalin pochodzących z silnika. Doprowadziło to do tego, że większość 
producentów wybrała opcję polegającą na zastosowaniu układu selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR), zamontowaniu katalizatora i stosowaniu karbamidu, czyli specjalnego 
płynu znanego pod nazwą handlową AdBlue, który wymaga zastosowania specjalnego 
zbiornika, skomplikowanego układu dozowania płynu i podgrzewacza zapobiegającego 
zamarzaniu płynu. 
 
Droga wybrana przez firmę John Deere jest prostsza. Jako firma przodująca w nowatorskim 
zastosowaniu układu recyrkulacji spalin (EGR) i turbosprężarek ze zmienną geometrią łopatek 
(VGT) w silnikach wysokoprężnych napędzających pojazdy niedrogowe, John Deere może 
bazować na ugruntowanej renomie swoich silników wysokoprężnych PowerTech, bez 
ponoszenia kosztów i borykania się ze skomplikowanymi rozwiązaniami technologii SCR. 
 
W połączeniu z filtrem wydechowym zawierającym utleniający reaktor katalityczny i filtrem 
cząstek stałych (DOC + DPF), nasze nowe silniki PowerTech nie tylko spełniają wymagania 
norm emisji spalin, lecz zapewniają również moc, oszczędność paliwa, niezawodność i niskie 
koszty eksploatacji oczekiwane tradycyjnie od maszyn John Deere przez ich użytkowników. 
 

1. Wyższy poziom zaawansowania układu EGR 
obniża temperaturę spalin oraz zawartość 
tlenków azotu (NOx) 

2. Turbosprężarka VGT zmienia ciśnienie spalin 
na podstawie obciążenia i prędkości w celu 
zapewnienia właściwego przepływu w układzie 
EGR oraz zapewnienia lepszych parametrów 

3. Głowica cylindrowa z 4 zaworami na cylinder 
zwiększa wydajność, moc i moment obrotowy. 

4. Układ wtrysku paliwa sterowany elektronicznie 
(w silniku o pojemności 13,5L) i 
wysokociśnieniowy układ wtrysku paliwa typu 
„common rail” (HPCR) (w silnikach o 
pojemności 4,5L, 6,8L i 9,0L) zapewniają 
zwiększone ciśnienie wtrysku paliwa w celu 
uzyskania bardziej wydajnego spalania i 
ograniczenia emisji cząstek stałych 

5. Stalowe tłoki jednolite o niskim współczynniku tarcia zmniejszają zużycie paliwa, 
redukują emisję spalin oraz poprawiają niezawodność (silniki o pojemności 9,0L i 13,5L) 

6. Ukierunkowane chłodzenie tulei górnej przyczynia się do zapewnienia lepszej kontroli 
oleju i większej trwałości (silniki o pojemności 9,0L i 13,5L) 
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Zalety John Deere: sprawdzone + przetestowane 

Sprawdzony 
John Deere był pierwszym producentem, który wprowadził układ recyrkulacji spalin (EGR) z 
turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek (VGT) w silnikach pojazdów niedrogowych. Nowy 
filtr wydechowy został również zaprojektowany specjalnie po to, aby spełnić wysokie 
wymagania występujące w zastosowaniach niedrogowych i bazuje na bardzo licznych 
zastosowaniach tej technologii w samochodach osobowych. 
 
John Deere Power Systems jest jednym z zaledwie kilku producentów na świecie, którzy 
wytwarzają silniki wyłącznie do zastosowań poza drogami. Ta specjalizacja dała firmie 
John Deere doskonałe możliwości rozwoju silników by były one wystarczająco niezawodne, 
odporne na drgania oraz wysokie temperatury w trudnych warunkach panujących poza 
drogami. Ponieważ konstruujemy zarówno silniki jak i nasze własne maszyny stosowane w 
budownictwie, leśnictwie i rolnictwie, posiadamy rozległą wiedzę fachową w dziedzinie 
integrowania silników, układów przeniesienia napędu, układów chłodzenia i sterowania w celu 
zbudowania maszyn zapewniających optymalne osiągi, wydajność i tanią eksploatację. 
 
Proste 
Bez karbamidu. Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) wtryskuje karbamid (wodny 
roztwór mocznika) w strumień spalin, aby zmniejszyć zawartość tlenków azotu. Wymaga to 
wyposażenia pojazdu w oddzielny zbiornik, zaawansowany technicznie układ wtrysku 
karbamidu oraz układ diagnostyczny zabezpieczony przed manipulacją przez osoby 
niepowołane. Ponieważ karbamid zamarza w niskich temperaturach, wymagane jest również 
zastosowanie układów ogrzewania zbiornika i przewodów doprowadzających karbamid. 
 
Bardziej sprawny 
Aktualnie dostępne silniki John Deere PowerTech spełniające wymagania normy emisji spalin 
Stage III A już zapewniają doskonałą oszczędność paliwa dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii GreenEfficiency. Zapewniają również optymalizację parametrów eksploatacyjnych 
silników, takich jak zdolność rozruchu przy niskich temperaturach, charakterystyka impulsowa 
(odpowiedź impulsowa), zapas mocy, szczytowy moment obrotowy i moment obrotowy przy 
niskich prędkościach obrotowych. Silniki PowerTech spełniające wymagania normy emisji 
spalin Stage III B jeszcze bardziej poprawiają te doskonałe parametry i zapewniają jeszcze 
większą oszczędność paliwa. 
 
Zintegrowany 
Firma John Deere konstruuje, buduje i prowadzi obsługę techniczną silnika i innych układów 
pojazdu w celu uzyskania maksymalnych osiągów, wygody eksploatacji, oszczędności paliwa i 
ogólnej wartości użytkowej maszyny. Dodatkowo, John Deere oferuje pełen pakiet rozwiązań 
dla rolnictwa precyzyjnego (AMS), które stanowią doskonałe uzupełnienie naszych maszyn i 
umożliwiają bardziej wydajną i komfortową pracę. Możesz liczyć na niezawodną współpracę 
wszystkich elementów składowych maszyny, ponieważ były one zaprojektowane wspólnie i stoi 
za nimi doświadczenie firmy, która od ponad 170 lat pomaga właścicielom tych maszyn 
odnieść sukces. 
 
Wyjątkowe wsparcie techniczne dla klientów 
Mając do dyspozycji sieć ponad 1 800 punktów obsługi technicznej w całej Europie, nigdy nie 
jesteś zbyt daleko od fachowej pomocy i porady technicznej. Dzięki zcentralizowanej sieci 
magazynów części zamiennych w całej Europie, części zamienne są również zawsze pod ręką. 
Ponadto, personel techniczny firmy John Deere stanowią znakomicie przeszkoleni technicy, 
którzy są zawsze na bieżąco z rozwijającymi się technologiami budowy silników oraz metodami 
obsługi technicznej.  
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Rozwiązania John Deere: mocny + wydajny 

John Deere był jednym z pierwszych producentów silników, który wykorzystał układ 
recyrkulacji spalin (EGR) i turbosprężarkę o zmiennej geometrii (VGT) w silnikach stosowanych 
w pojazdach niedrogowych. Zgromadzona przez nas wiedza fachowa z tej dziedziny została 
wykorzystana do zbudowania rodziny silników PowerTech spełniających przepisy normy Stage 
III B. W rezultacie, mogliśmy udoskonalić wiele szczegółowych rozwiązań, w tym jeszcze 
bardziej obniżyć zużycie paliwa oraz zoptymalizować kluczowe charakterystyki eksploatacyjne 
silników, takie jak zdolność rozruchu przy niskich temperaturach, charakterystyka impulsowa 
(odpowiedź impulsowa), zapas mocy, szczytowy moment obrotowy i moment obrotowy przy 
niskich prędkościach obrotowych. 
 
W celu spełnienia wymagań normy emisji spalin Stage III B nasze silniki PowerTech 
wyposażono również w filtr wydechowy zawierający utleniający reaktor katalityczny (DOC) 
oraz filtr cząstek stałych (DPF). 
 
 
Technologia silników PowerTech spełniających 
wymagania normy emisji spalin Stage III B 
 
W silnikach John Deere PowerTech spełniających 
wymagania normy emisji spalin Stage III B 
zastosowano układ recyrkulacji spalin (EGR) do 
kontroli emisji tlenków azotu (NOx) oraz 
zaawansowany filtr wydechowy zawierający 
utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz filtr 
cząstek stałych (DPF) do ograniczania emisji cząstek 
stałych. 
 
 
 
 
 
VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek 

 
Turbosprężarka John Deere o zmiennej 
geometrii łopatek (VGT) dostosowuje 
ilość schłodzonych spalin mieszanych z 
zasysanym świeżym powietrzem. 
Precyzyjne elektroniczne sterowanie 
łopatkami turbiny zmienia ich położenie 
w zależności od obciążenia i obrotów 
silnika. Zoptymalizowany przepływ 
powietrza pozwala uzyskać większy 
zapas mocy, przy jednoczesnej 
maksymalizacji momentu obrotowego 
przy niskich prędkościach obrotowych, 
szczytowego momentu obrotowego i 
maksymalnej oszczędności paliwa. 
 

 
 
 
 



 
  

 

Techbud Sp. z o.o. 
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 12 
tel. +48 68 470 72 50, fax +48 68 470 72 51 
www.techbud.eu, e-mail: techbud@techbud.eu 
 
Konto bankowe: DB PBC SA 80 1910 1048 2408 0151 9024 0001 
Kapitał zakładowy: 51.000 zł • KRS: 0000189024 • NIP: 929-171-71-89 

4 

HPCR: Wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail 
Wysokociśnieniowy system bezpośredniego wtrysku paliwa Common Rail zapewnia stałą 
kontrolę nad zmiennymi parametrami wtrysku paliwa, takimi jak ciśnienie, ustawienia rozrządu 
i czas trwania wtrysku. System HPCR zapewnia natychmiastową reakcję silnika na zmienne 
warunki obciążenia i jednocześnie zapewnia wyższy moment obrotowy przy niskich 
prędkościach obrotowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EGR: Układ recyrkulacji spalin 
Układ recyrkulacji spalin (EGR) 
chłodzi i miesza odmierzone ilości 
schłodzonych spalin z zasysanym 
świeżym powietrzem, aby obniżyć 
szczytową temperaturę spalania, a 
tym samym zmniejszyć emisję 
tlenków azotu (NOx). 
 
 
 
 
 

 
DOC + DPF: Utleniający reaktor katalityczny + Filtr cząstek stałych 
W normalnych warunkach eksploatacyjnych, utleniający reaktor katalityczny (DOC) wchodzi w 
reakcję ze spalinami w celu zmniejszenia emisji tlenku węgla, węglowodorów oraz niektórych 
cząstek stałych. W dalszej części układu, filtr cząstek stałych zmusza spaliny do przepływu 
przez porowate ścianki kanałów, które wyłapują i zatrzymują pozostałe cząstki stałe. 
Wychwycone cząstki stałe są następnie utleniane w filtrze DPF w trakcie samoczynnego 
procesu oczyszczania, zwanego pasywną regeneracją, który wykorzystuje ciepło spalin 
wytwarzane w normalnych warunkach eksploatacyjnych. 
 
 
 
 
 
 


