
14 Rolniczy Przegl¹d Techniczny marzec 2009 nr 3 (121)

Odwiedziliśmy dwóch rolników, którzy 
po podczepieniu do swoich ciągników ma-
szyn o zbyt dużym zapotrzebowaniu mocy, 
postanowili temu zaradzić poprzez zwięk-
szenie mocy silnika. Nie robili tego jednak 
na własną rękę, tylko skorzystali z usługi 
firmy posiadającej przewoźną hamownię 
pozwalającą określić moc silnika przed 
i po jego podrasowaniu.

15 KM za 750 zł
Wojciech Skonieczny ze Staryni ko-

ło Malborka podjął decyzję o zwiększe-
niu mocy swojego ciągnika po zakupie 
3-metrowego czynnego agregatu uprawo-
wo-siewnego Amazone. New Holland TM 
120 po prostu miał za mało KM do tego 
zestawu brony wirnikowej i siewnika. Rol-
nik mógł z ciągnikiem zrobić co chciał bez 
ryzyka utraty gwarancji, bo ta już dawno 
wygasła – w 2005 roku. Po zakupie nowe-
go agregatu długo się nie zastanawiał i w 
październiku 2007 roku podwyższył moc 
New Hollanda TM 120 ze 125 KM (moc 
ciągnika była o 5 KM większa od dekla-
rowanych przez producenta 120 KM) do 
140 KM.

– Amatorów podra-
sowania ciągnika w mo-
jej okolicy jest wielu, ale 
od samego początku my-
ślałem o oddaniu New 
Hollanda w ręce firmy 
dysponującej profesjo-
nalnym urządzeniem do 
sprawdzenia mocy ciąg-
nika na jego WOM-ie. 
Wtedy po zmianie cha-
rakterystyki silnika moż-
na szybko sprawdzić, 
o ile koni mechanicz-
nych wzrosła jego moc 
– podkreśla Wojciech 
Skonieczny gospoda-
rujący na 90 ha.

Po przyjeździe spe-
cjalistycznej firmy do 
rolnika cała operacja podrasowania ciąg-
nika trwała około półtorej godziny. Naj-
pierw silnik ciągnika został rozgrzany, 
a do WOM-u podłączono przewoźną ha-
mownię. Wtedy można było określić fa-
bryczną charakterystykę pracy silnika 
– moc i moment obrotowy. Następnie wy-

starczyło zwiększyć dawkę paliwa, która 
podawana jest z pompy do wtryskiwaczy. 
W New Hollandzie TM 120 jest to dość 
prosta czynność polegająca na wkręceniu 
śruby zwiększającej dawkę paliwa w ca-
łym zakresie prędkości obrotowej silnika 
w pompie paliwowej. Ciągnik ten ma bo-

Zwiększanie mocy ciągnika poprzez
 zmianę charakterystyki jego silnika

Uwolniæ Uwolniæ 
ukryte KMukryte KM
Niektórzy rolnicy decydują się na podrasowanie silnika ciągnika, dzięki czemu zyskuje on od kilkunastu do kilkudziesięciu KM. Do 
takiego zwiększenia mocy najlepiej nadają się silniki ciągników otwierających daną serię, które wyposażone są w turbosprężarkę.

Ten New Holland TM 120 Wojciecha Skoniecznego po 
podrasowniu silnika osiąga moc 140 KM.
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