
Downsizing, czyli zmniejszenie wymiarów – to za jego sprawą schudły silniki m.in. Diesla. Ubyło w nich pojemno-

ści i cylindrów, ale parametry użytkowe poszybowały w górę. W efekcie dzisiaj produkowane silniki czterocylindrowe 

mają moc i moment obrotowy jak sześciocylindrowe sprzed kilkunastu lat. Analogiczna sytuacja dotyczy nowych 

silników trzycylindrowych i starych czterocylindrowych.

Obecnie na rynku mamy więc całą gamę ciągników z silnikami o małych pojemnościach i imponujących parame-

trach użytkowych. Niestety traktory te wśród rolników często nie budzą zaufania. Obawiają się oni przede wszystkim 

o ich trwałość, gdyż uważają, że są ekstremalnie wysilone. Czy mają rację?

Prześledźmy argumenty producentów. Po pierwsze, rozwój technologiczny pozwolił uzyskać z mniejszych pojem-

ności cylindrów moce w przeszłości nieosiągalne. Po drugie, materiały używane do wytwarzania dzisiejszych silników 

pochodzą z najwyższych półek jakościowych. Jeżeli dodamy do tego perfekcyjną powtarzalność ich produkcji – to nie ma czego się obawiać.

Do tej pory nie słyszeliśmy też negatywnych opinii na temat nagle kończących swój żywot ciągników z tzw. wysilonymi silnikami. Oczywiście trakto-

ry te pracują na naszych polach dopiero od kilku lat i jeszcze wszystko przed nimi, ale klucz do ich długiej żywotności i tak posiadają przede wszystkim 

użytkownicy. To od ich rzetelnej wymiany płynów eksploatacyjnych na czas i rozsądnego użytkowania traktorów tak naprawdę zależy ich trwałość. 

Im staranniej zadbamy o nasz sprzęt, tym lepiej.

Z drugiej strony, prawdą jest, że nowoczesne ciągniki są bardziej wrażliwe na jakiekolwiek serwisowe opóźnienia. Po prostu czasookresy wymian 

i wysoka jakość płynów eksploatacyjnych to świętość. Nie wolno tego lekceważyć! Za to przykładowo skracanie czasu wymiany oleju silnikowego po-

winno być normą po pracy ciągnika w ekstremalnie ciężkich warunkach.

Pytając o żywotność jakiegokolwiek silnika, zapytajmy więc najpierw siebie, jak zamierzamy o niego dbać. Podsumowując – klucz do długiego życia 

nowoczesnego ciągnika jest nadal taki sam,  tylko o jego istnieniu nie można zapominać nawet przez jedną motogodzinę.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl

Taki sam klucz
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