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Sławomir Skowroński z Mikanowa ko-
ło Włocławka w listopadzie zeszłego roku 
zdecydował się na tuning silnika w swoim 
wówczas 3-letnim Fendt 714 Vario. Pro-

ducent podaje, że ciągnik ten ma 145 KM 
mocy maksymalnej i 640 Nm maksymal-
nego momentu obrotowego. Po zmierze-
niu mocy na hamowni firmy 44tuning.pl 

okazało się, że traktor ma 
prawie 143 KM. Dane fa-
bryczne były więc rzetelne, 
ale z tego sześciocylindro-
wego silnika marki Deutz 
o pojemności 5,7 l moż-
na uzyskać jeszcze więcej. 
Świadczą o tym chociażby 
kolejne modele ciągników 
Fendt tej serii (716 i 718).

Cztery razy taniej
Sławomir Skowroński 

gospodarujący na 110 ha 
już w 2010 r. kupując Fend-
ta 714, właściwie myślał 
o modelu 716 mającym 
165 KM mocy maksymal-
nej. Powstrzymała go jed-
nak cena wyższa o blisko 
4 tys. euro. Po rozmowach 
ze znajomymi rolnikami 
zdecydował się skorzystać 
z usług firmy 44tuning.
pl mającej swoją siedzibę 
w miejscowości Kępa ko-
ło Opola. Jak zapewnia Ro-
bert Halicki, szef i technik 
firmy, mieści się tam Cen-
trum Optymalizacji, będą-
ce jedynym takim obiektem 
w Polsce.

Zanim jednak nastą-
pił wspomniany pierwszy 
pomiar mocy, pracownik 
44tuning.pl najpierw zajął 
się oględzinami silnika. Po-
legały one na sprawdzeniu 
m.in. szczelności połączeń 
intercoolera i stanu filtrów. 
Po zdjęciu przewodów szu-
kał nalotów, zabrudzeń 
oraz zaolejenia, co świad-
czyłoby o ich nieszczelno-
ści czy niesprawności ukła-
du. Ocenił także stan wkładu filtra powie-
trza. Okazało się, że ciągnik, który przed 
chwilą zjechał z pola, ma mocno zabrudzo-
ny filtr. Po jego dokładnym wyczyszczeniu 

i zamontowaniu sondy analizatora spalin 
AFR oraz sprzętu diagnostycznego moni-
torującego pracę silnika i osprzętu podłą-
czono hamownią obciążeniową do WOM-

Zwiększanie mocy w ciągnikach przez firmę 44tuning.pl

Silniejsze i oszczędniejsze
Odwiedziliśmy kolejnych rolników, którzy zdecydowali się podnieść moc 
swoich najsilniejszych ciągników. Pierwsza przejażdżka po modyfi kacji 
silnika była dla nich dużym zaskoczeniem – jakby po prostu wstawiono do 
ich traktorów nowe silniki. To pozytywne wrażenie trwa do dzisiaj.Tekst i zdjęcia: Krzysztof Płocki

Sławomir Skowroński z Mikanowa koło Wło-
cławka w listopadzie zeszłego roku zdecydo-
wał się na tuning silnika w swoim wówczas 
trzyletnim ciągniku Fendt 714 Vario.

Po optymalizacji pracy silnika Fendta 714 Vario okazało się, 
że ciągnik ma na silniku prawie 175 KM mocy maksymalnej 
i 730 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

W bazach danych 44tuning.pl prze-
chowywane są fabryczne programy 
sterujące pracą silników, których pra-
cę firma optymalizowała. Na życzenie 
mogą one zostać ponownie wgrane 
do ciągników. To jeden z zapisów 
dwuletniej gwarancji, jaką otrzymu-
ją rolnicy. Ponadto obejmuje ona 
stabilność programowych ustawień 
przez ten okres, gdyż to wymóg prze-
pisów. – Dodatkowo rolnicy, którzy 
skorzystali z usługi, mogą spokojnie 
po okresie gwarancyjnym liczyć na 
wszelką pomoc techniczną, wsparcie, 
doradztwo zarówno w zakresie doty-
czącym zmodernizowanego ciągnika, 
jak i  na pomoc przy zakupie nowych 
maszyn – zapewnia Robert Halicki.
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-u ciągnika i wykonano pomiary. Następ-
nie na podstawie otrzymanych danych dia-
gnostycznych (dotyczących danych pracy 
wtryskiwaczy, turbosprężarki, temperatur, 
EGR i innych) oraz mocy i momentu obro-
towego pracownicy firmy 44tuning.pl po-
informowali rolnika, że sprawność tech-
niczna silnika jest akceptowalna. Jednak-
że aby zmodernizować maszynę, zalecają 
usunąć wewnętrzne przegrzewanie się po-
wietrza przez EGR. W przypadku wyko-
nania tej opcji pozwalają na jego moder-
nizację. Sławomir Skowroński zdecydo-
wał się na pełną opcję ze zrobieniem po-
rządku z układem EGR. Ostatecznie uzy-
skane wyniki drogą elektroniczną trafiły 
do Roberta Halickiego.

Jak z nowym silnikiem
Na podstawie wytycznych Roberta Ha-

lickiego w programie odczytanym z ciągni-
ka Fendt 714 programista dokonał korzyst-
niejszych korekt w mapach m.in. momen-

tu obrotowego, dawek pali-
wa i kąta wtrysku. Ponadto 
wzięto pod uwagę wartości 
ciśnienia doładowania, za-
leżności między wychyle-
niem pedału gazu a momen-
tem obrotowym i co ważne, 
specyficzne potrzeby silni-
ka w pracy na polskich pa-
liwach. Następnie przesła-
no nowy program do wozu 
technicznego (wszystko od-
było się drogą elektroniczną) 
i został on ponownie zapisa-
ny w sterowniku silnika. Do-
datkowo poprawiono dzia-
łanie systemu EGR, tak aby 
nie powodował przegrzewa-
nia powietrza w kolektorze 
ssącym, i ustawiono silnik 
do pracy bez tego systemu. 
Na końcu ponownie wyko-
nano pełny zakres pomiaro-
wo-diagnostyczny weryfiku-
jący wykonane ustawienia. 
Okazało się, że ciągnik ma 
na silniku prawie 175 KM mocy maksy-
malnej i 730 Nm maksymalnego momen-
tu obrotowego.

– Kiedy po raz pierwszy wsiadłem do cią-
gnika po modernizacji i przejechałem się, 
to żartobliwie powiem, że przez chwilę by-
ło nawet niebezpiecznie. Przyzwyczajony 
do jego poprzednich możliwości nie sądzi-
łem, że będzie aż tak zrywny i szybki. Mo-
je pierwsze wrażenie potwierdziło się pod-
czas prac polowych. Ponadto zaskoczyło 
mnie zużycie paliwa. W czasie orki z płu-
giem obracalnym czterokorpusowym cią-
gnik spala teraz 12,5 l/ha, a wcześniej by-

ło to o litr więcej. Patrząc inaczej – z agre-
gatem talerzowym Ares o szerokości 4,5 m 
Fendt pracował z prędkością do 10 km/h, bo 
przy wyższej się męczył. Teraz po tuningu 
silnika nie mam problemu z osiągnięciem 
12,5 km/h. Pracuje na obrotach maksymal-
nie do 1600 na minutę, bo takie dostałem 
zalecenia od firmy 44tuning.pl – podsumo-
wuje Sławomir Skowroński.

Rolnik oprócz wydruków z wykresem 
mocy i momentu otrzymał jeszcze na pi-
śmie instrukcję użytkowania silnika. Za-
wiera ona informację dotyczącą obrotów, 
na jakich należy wykonywać prace, oraz 

W czasie orki John Deere’em 6630 po tu-
ningu z pługiem czterokorpusowym ob-
racalnym ciągnik zużywa teraz na hektar 
o 1,5 l mniej oleju napędowego – mówi Mi-
chał Skowroński.

Robert Halicki podkreśla, że podczas pomiaru mocy 
silnika jego zespół wykonuje tzw. pomiary dodatkowe. 
Oceniają m.in. pracę układu wtryskowego, charakte-
rystykę doładowania, skład spalin, sprawność układu 
EGR, a nawet efektywność spalania. Najważniejsze 
jest wykonanie tych wszystkich pomiarów jednocze-
śnie, czyli zrzut danych w jednej chwili. Pozwala to ze-
brać rzetelne informacje o stanie silnika, jego osprzętu 
oraz jakości stosowanego paliwa. – Na tej podstawie 
podejmujemy decyzję, czy można wykonać optymali-
zację pracy silnika pod kątem zwiększenia jego mocy 
i zmniejszenia spalania paliwa. Jeżeli stan jednostki 
napędowej jest niezadowalający, to wskazujemy, co 
powinno być naprawione, aby ciągnik odzyskał spraw-
ność, potrzebną do zwiększenia mocy. Mogą to być 
przykładowo turbina czy wtryskiwacze. Po poprawnej 
naprawie wskazanych przez nas elementów i wykona-
niu ponownie całej diagnostyki możemy przystąpić do 
regulacji silnika. Oczywiście jeżeli wszystko jest w po-
rządku z ciągnikiem, to do modernizacji przystępujemy  
od razu po diagnostyce. Natomiast silniki w kiepskim 
stanie technicznym, czyli najczęściej te z dużym prze-
biegiem, nie nadają się do tuningu. Zwiększania mocy 
przy zbyt dużych przebiegach po prostu nie wykonuje-
my – ujawnia Robert Halicki.
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zalecenia serwisowe. Olej silnikowy powi-
nien być wymieniany częściej niż dotych-
czas. Dotyczy to również filtrów powie-
trza, oleju i paliwa. W instrukcji są również 
podpowiedzi, jak dbać o układ wtryskowy 
i jak sukcesywnie go czyścić. Oczywiście 
podstawą jego dobrego działania  pozosta-
je paliwo wysokiej jakości – najlepiej, gdy-
by wcale nie zawierało dodatku biokompo-
nentów. Ponadto firma 44tuning.pl zaleca 
niezwłoczne przeprowadzenie kalibracji 
skrzyni biegów przez autoryzowany ser-
wis danej marki w celu jej adaptacji z no-
wymi parametrami silnika. Dodatkowo po 
konsultacji z Robertem Halickim pracow-
nicy przekazali informację o konieczności 
zmiany jakości stosowanego paliwa, gdyż 
nie ma ono parametrów, jakich potrzebu-
je układ wtryskowy ciągnika Fendt 714.

– Sławomir Skowroński, za optymaliza-
cję z pełną diagnostyką obciążeniową oraz 
dodatkowo za poprawienie systemu EGR, 
zapłacił 3700 zł netto. Cena była niższa niż 
standardowa z uwagi na wykonanie pracy 

dla kilku ciągników jednocześnie. Wykona-
liśmy precyzyjną diagnostykę obciążeniową 
za 1200 zł netto, którą w Polsce w tak sze-
rokim zakresie wykonuje tylko nasza firma 
– mówi Robert Halicki.

Po zakończonej modernizacji Fend-
ta rolnik faktycznie niezwłocznie wezwał 
serwis do kalibracji skrzyni bezstopnio-
wej (nie była wcześniej nigdy kalibrowa-
na), bo ciągnik na uwrociach lekko szar-
pał. Po jej przeprowadzeniu praca skrzy-
ni Vario wróciła do normy. Podczas naszej 
wizyty u rolnika Fendt 714 miał na licz-
niku ok. 2500 h pracy, z czego po tuningu 
przepracował blisko 300 h.

Po sąsiedzku
– Do modernizacji silnika mojego John 

Deere’a 6630 namówił mnie sąsiad, gdyż gdy 
firma 44tuning.pl na jednym placu robi wię-
cej ciągników, to daje rabat. Stało się to więc 
przez przypadek, ale nie żałuję, bo ciągnik 
pracuje teraz o niebo lepiej niż wcześniej. Nic 
dziwnego, bo okazało się, że miał 115 KM, 
a według producenta powinien mieć 135 KM 
– wspomina Michał Skowroński, mieszka-
jący obok Sławomira Skowrońskiego.

Pierwszy pomiar wykazał wspomnianą 
moc maksymalną 115 KM, czyli o 21 KM 
mniej, niż podaje producent. Rolnik nie 
wahał się więc ani chwili i postanowił za-
ufać doświadczonym pracownikom firmy 
44tuning.pl. Oczywiście wcześniej wykona-
li oni identyczne czynności poprzedzające 
pierwszy pomiar, jak w przypadku ciągni-
ka Fendt 714 Vario, czyli pełną diagnosty-
kę. Odczytane ustawienia w programie po-
twierdziły, że silnik John Deere’a 6630 był 
nieco słabiej ustawiony od nowości. Po-
została procedura postępowania wygląda-
ła również podobnie, jednakże bez zmian 
w układzie EGR, gdyż ta wersja silnika go 
nie ma. Uwieńczeniem pracy było zapi-
sanie nowo wykonanych ustawień pracy 
silnika do sterownika ciągnika John De-
ere 6630 i pomiary końcowe. Wszystko to 

trwało ok. 4 h. Przełożyło się to na uzyska-
nie mocy maksymalnej na silniku 147 KM 
i maksymalnego momentu obrotowego 
616 Nm. Pracownicy firmy 44tuning.pl 
wskazali na potrzebę sukcesywnego czysz-
czenia układu wtryskowego, gdyż zamonto-
wane w tym silniku wtryskiwacze Denso są 
bardzo czułe na jakość stosowanego paliwa.

– Na drugi dzień po tuningu, tak jak ro-
biłem to wielokrotnie wcześniej, odwoziłem 
marchewkę do punktu skupu. Mój John De-
ere ciągnął dwie przyczepy, a waga ładun-
ku wynosiła ponad 20 t. Okazało się, że ja-
dąc pod górki, wystarczyło zredukować tyl-
ko dwa półbiegi i traktor pokonywał je bez-
problemowo. Przed tuningiem musiałem nie 
tylko redukować półbiegi, ale i bieg główny 
z szóstego na piąty. Lepiej pracuje się rów-
nież na polu. Wkręcam silnik na 1600-1650 
obr./min, a wcześniej było to minimum 2000, 
bo na niższych miał ciężko. W czasie orki 
z pługiem czterokorpusowym obracalnym 
ciągnik zużywa teraz na hektar o 1,5 l mniej 
oleju napędowego. Sprawdziłem to meto-
dą pełnego zbiornika – wymienia różnice 
Michał Skowroński, gospodarujący na 70 ha.

Rolnik za optymalizację pracy silnika 
z pełną diagnostyką obciążeniową zapła-
cił 3650 zł netto z dojazdem z uwagi na 
promocję, jaką stosuje firma 44tuning.pl 
w przypadku wykonywania pracy na jed-
nym placu dla kilku ciągników. Na zakoń-
czenie pracownik firmy przekazał Micha-
łowi Skowrońskiemu pisemne zalecenia 
dotyczące eksploatacji i przeglądów John 
Deere’a 6630. Podczas naszej wizyty u rol-
nika opisywany John Deere miał na licz-
niku ok. 1700 h pracy, z czego po tuningu 
przepracował blisko 200 h. Michał Skow-
roński ma jeszcze inny ciągnik marki John 
Deere – to model 5720. Jego już nie będzie 
tuningował. Po pierwsze, ma mechanicz-
ną pompę podającą paliwo, a po drugie, 
rolnik jest zadowolony z jego mocy, która 
do wykonywanych przez ten ciągnik prac 
w zupełności wystarcza. 

O profesjonalizmie Roberta Halickie-
go świadczy m.in. to, że jest człon-
kiem zespołu holenderskiego ośrod-
ka rozwojowego silników – Essing 
Performance Center. Jego właściciel 
Wim Essing pracował dla zespołu 
Scuderia Ferrari, gdzie zajmował się 
stabilizacją pracy silników samocho-
dów startujących w wyścigach F1. 
Natomiast Robert Halicki dysponuje 
już ponad 20-letnim doświadczeniem 
w branży tuningowej, motoryzacyjnej 
i sporcie samochodowym, świad-
cząc usługi diagnostyk precyzyjnych, 
a nawet ulepszania najnowszych kon-
strukcyjnie silników czy pojazdów. 
Dodatkowo wykonuje opinie diagno-
styczne, gwarancyjne dla importe-
rów, biegłych czy rzeczoznawców. 
Ponadto wspólnie z profesorami Po-
litechniki Opolskiej brał udział w pu-
blikacji Katedry Pojazdów Drogowych 
i Rolniczych na temat modyfikacji 
charakterystyki zewnętrznej silnika 
na przykładzie silnika 6.8 CR marki 
John Deere, co jak podkreśla, po-
twierdziło odpowiedni kierunek jego 
działań. – Łącząc to doświadczenie 
z olbrzymim zapleczem sprzętowo-
-technicznym, jako jedyni w Polsce, 
i na bardzo wysokiej pozycji w Eu-
ropie, wykonujemy diagnostyki, 
modyfikacje, optymalizacje różnych 
silników czy całych jednostek napę-
dowych – podkreśla Robert Halicki.

John Deere 6630 po tuningu uzyskał na silniku mocy 147 KM mocy maksymalnej i 616 Nm mak-
symalnego momentu obrotowego.
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