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Czy nowy ciągnik trzeba docierać?
Autor: Daniel Biernat
Data: 14 listopada 2015

Takie pytanie zadaje sobie część rolników, którzy pamiętają jeszcze czasy,
kiedy nowo zakupiony samochód trzeba było najpierw delikatnie traktować i…
docierać. W przypadku samochodów producenci twierdzą, że obecnie
większość sprzedawanych aut nie wymaga stosowania procedury docierania.
A jak jest w przypadku nowych ciągników?

Od początku ciągnik powinien być użytkowany przy obciążeniu silnika możliwie bliskim
warunkom pełnego obciążenia.
Piotr Kruk, ekspert URSUS S.A.

Najpierw jazda z niewielką prędkością, bez gwałtownych przyspieszeń i przeciążeń. Dopiero potem
jazda z większymi obciążeniami. Takie zalecenia przekazywano niegdyś wszystkim szczęśliwym
nabywcom nowych samochodów. Kilkutygodniowy okres nazywano docieraniem silnika. O tym, że
trzeba docierać, bardzo dobrze pamięta Maciej Górka, rolnik z pow. jeleniogórskiego, który przed
laty, jako pierwszy w okolicy, zakupił samochód marki Syrena.
– Dbałem o nią jak o żonę – śmieje się. – Przez pierwszy miesiąc starałem się nie przekraczać 50
km/h. Unikałem też przeciążeń silnika – mówi Maciej Górka.
Tak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? Producenci aut nie mówią już wprost tym, żeby silnik należało
docierać. Podobnie jest w przypadku ciągników rolniczych. Nie oznacza to jednak, że sposób
użytkowania w pierwszym okresie po zakupie nie ma wpływu na trwałość silnika. Ma i to ogromny.
– Od początku ciągnik powinien być użytkowany przy obciążeniu silnika możliwie bliskim warunkom
pełnego obciążenia, po osiągnięciu temperatury min. 60°C – mówi ekspert URSUS S.A. – Piotr
Kruk.
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Unikanie obciążenia może być równie szkodliwe dla silnika, jak praca ze zbyt dużymi
obciążeniami.
– Pamiętajmy, że przy dużym obciążeniu ciągnika należy używać niskich biegów. W początkowej
fazie unikajmy nagłych przyspieszeń prędkości obrotowej silnika oraz pracy na biegu luzem,
zwłaszcza przy wysokich prędkościach silnika – mówi Piotr Kruk.

Jak kupuje się nowy ciągnik za duże pieniądze, warto początkowo przestrzegać kilku zasad,
aby nie narazić się na niepotrzebne koszty.
Marek Górka, rolnik z pow. jeleniogórskiego

Podczas pierwszych 15 godzin użytkowania nowej maszyny należy często, ale ostrożnie włączać
i wyłączać sprzęgło, aby zapewnić właściwe ułożenie się tarczy.
– Po zakończeniu etapu, w którym trzeba docierać ciągnik, wskazane jest wykonanie przeglądu
technicznego, polegającego m.in. na wymianie oleju w silniku, filtrów, sprawdzeniu szczelności –
informuje Piotr Kruk.
Sprawdzić należy też poziom oleju w silniku, ponieważ w okresie docierania zużycie jest znacznie
większe. Warto też zapytać dilera, czy istnieje możliwość przyjazdu serwisanta na pierwsze
uruchomienie maszyny.
– Każdorazowo wynika to z ustaleń pomiędzy autoryzowanym dilerem i klientem – mówi
ekspert URSUS S.A. – Równie często maszyna jest ustawiana bądź regulowana w obecności
klienta w serwisie – dodaje.
Jeżeli będziemy przestrzegali powyższych zaleceń, tj. będziemy odpowiednio docierać ciągnik, to
w przyszłości możemy cieszyć się jego długą i efektywną pracą.
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