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Jaka belka, 
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Jeden silnik – wiele możliwości
Od kilkunastu lat w ciągnikach rolniczych montowane są sil-

niki Diesla, których pracą zarządza komputer. Zapisane w nim 
oprogramowanie pozwala wykrzesać z jednostki napędowej róż-
ną moc. W praktyce z tego samego silnika można uzyskać na przykład 100 lub 
150 KM. Nie to jednak jest najważniejsze, ale przebieg charakterystyki mocy 
i momentu obrotowego. To od niego zależy jakość pracy jednostki napędowej 
– jej „siła” i apetyt na paliwo. Niestety, w nowych ciągnikach – z różnych powo-
dów – nie zawsze zapisana jest optymalna wersja oprogramowania. W związku 
z tym warto ją poprawić, ale dobrze zrobią to tylko najlepsze firmy tuningowe. 
Na stronie 18 w artykule „Ciemna i jasna strona tuningu silnika” podpowiada-
my, na co zwracać uwagę podczas ich wyboru. Pamiętajmy – profesjonalny tu-
ning silnika to nie tylko jego lepsze osiągi i niższe spalanie, ale również dłuż-
sza żywotność. W sportach motorowych bez tuningu silnika (poprawienia fa-
bryki) r ajdu/wyścigu się nie wygrywa. 

Krzysztof Płocki

Z sieczkarnią 
na ramieniu

54

Mają prawie 80 pól po 
100 ha i gleby klasy II oraz III. 
W tym – wydawałoby się – rol-
niczym raju nic nie przycho-
dzi jednak samo i bez cięż-
kiej pracy szefostwa oraz 
wszystkich pracowników nie 
byłoby rekordowych plonów. 
W ich osiąganiu pomaga 
m.in. 40 ciągników marki 
John Deere.

Nowoczesny opryskiwacz 
powinien cechować się wyso-
ką wydajnością, trwałością, 
dużym bezpieczeństwem, 
a także precyzyjnym dzia-
łaniem w aplikacji środków 
ochrony roślin i innych agro-
chemikaliów. 

W gospodarstwie rolnym 
La Colombaia w północno-
-wschodnich Włoszech pra-
cuje największy samojezd-
ny paszowóz w ofercie mar-
ki Faresin. Oglądaliśmy jego 
pracę w październiku ubie-
głego roku.

John Deere 
w rolniczym raju


