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Átlag                  az eddigi összes          07.12 este, napi átlag           07.12 napi átlaga 
2012.06.29-től   átlag 07.12-én reggel   1 napi GP használat    addig összehasonlítva 
GP nélkül           11-én öko-drive           agresszív vezetés       mint 07.11 üzem vége 
                                                                                                       
Ha/H     Ha/H        Ha/H   Ha/H 
3.04    3.76        3.97   4.0 
L/Ha    L/Ha        L/Ha   L/Ha 
16.25    13.45        12             11.71 
Különbség Ha/H  19.15%                 5.28 %             6% 
Különbség L/Ha  17.23%       10.78 %              12.94% 
Összes megtakarítás 36.38%  16.06 %  18.94% 
 
Csak a számok: Opacitás füst teszt maximális fordulatszámon 18.49%-ot, átlagban 
23%-ot, a fedélzeti számítógép 18.94% üzemanyag megtakarítást mutatott ki. 
Ugyanaz a tendencia. Vizsgáljuk meg az üzemanyag fogyasztási okokat 
motorkondíció és vezetési stílus oldalról is! 
Bázis mérés eco-drive vezetéssel, tiszta motorral: 13.45 l/Ha, 3.76 Ha/H 

 
 

 

 

Kitakarított kombájn állapot alapméréskor 

2015.07.11-i 
mérés 
kitakarított 
alkatrészekkel 

DE! Poros motor indulóállapot a Green Plus használati napon 2015.07.12-én, ami nehezebb 
feltételt teremt az üzemanyag felhasználásra és növeli az üzemanyag fogyasztást! 

Kitakarítás nélküli motor használat, poros alkatrészekkel, poros légszűrővel a Green Plus 
használati napon eco-drive vezetési stílus nélkül, sőt agresszív módon 2015.07.12-én, de az 
eredmény nem 13.45 l/Ha vagy annál több és 3.76 Ha/H hanem 11.71 – 12l/Ha és 4 Ha/H. 
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Nagyobb hektár per óra átlag, kevesebb liter fogyasztás per hektár. Javult a teljes 
összátlag is, nem csak a napi hanem a többéves átlag is. 
 

  

Többéves átlag 2012-től 
16,25 l/Ha, 3,04 Ha/H 
Green Plus használat 
nélkül 

Utolsó éves 
átlag javult 
az 1 napos  
Green Plus 
használat 
miatt 16,25 
liter /Ha 
üzemanyag 
fogyasztásról 
13,45 l/Ha-ra, 
a 3,04 hektár 
teljesítmény 
megnőtt 3,76 
Ha/órára! 
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11,71 l/ha, 4.0 Ha/óra 1 nap 
Green Plus használattal 
ugyanaddig az esti időpontig, 
naplementéig, mint előző 
nap Green Plus nélkül, ez a 
korrekt összehasonlítás 

12 l/Ha, 3,97 Ha/óra 1 nap Green 
Plus használattal, de későbbi esti 
befejezéssel, naplemente utáni 
munka sötétben (estére nagyobb 
páratartalom lett és a több 
porlerakódás, még több porral 
telített légszűrő, még 
agresszívebb vezetés – 
gépkezelő már haza akart menni -
, emelte a fogyasztást). 

12-ÉN AGRESSZÍV VEZETÉSI STÍLUSSAL, nincs eco-drive, itt a példa, hogy a 
kezelő balesetet okozott, a másik kombájn sorterelőjét leszakította, előzni akart 
aratás közben. Az aratás nélküli vezetési sebesség is szintén magasabb volt 
Green Plus tartalmú üzemanyaggal, mint 1 nappal korábban Green Plus kezelés 
nélkül, mégis sokkal gazdaságosabb lett 12-én az üzemanyag felhasználás, 
jelentősen csökkent a fogyasztás a Green Plus hatóanyagnak köszönhetően. 
with Green Plus formula using. 
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2015.07.12-én 8 és 9 óra között mértünk emissziót is Green Plus® katalizátor nélkül, 
13-án Green Plus® katalizátor tartalmú üzemanyaggal is szintén ilyenkor. 
 

 
 
Mivel néhány paraméter (páratartalom, hőmérséklet, légnyomás, kipufogó 
hőmérséklet) ha kis mértékben is, de eltérő volt, szükséges volt a korreláció 
alkalmazása az emissziós értékekben az alap azonosítókhoz, hogy az 
összehasonlítást precízen megtehessük. Hangsúlyos tényező, hogy a katalizátor 
nélküli méréseket tiszta, ápolt motorral végeztük, míg a katalizátoros üzemanyag 
mérésekor az alkatrészek, szűrők nagyon porosak, tömítettek voltak, ami fogyasztást 
és emissziót emelő tényező. A kombájnoknál a 2000 RPM a tipikus, nézzük ennek 
értékeit: 

 dátum Szél 0C Talaj 0C Páratartalom % Légnyomás hPa Kipufogó 0C 
Motor 
kitakarítva 

12 07 2015 21.8 19.8 42 1009 125 igen 

13 07 2015   26 52 1000 132.1 NEM 
 

  470 RPM  2000 RPM átlag 

K opacitási átlag 2015.07.12-én Green Plus nélkül  0.14 0.9933   1.13333 

K opacitási átlag 2015.07.13-án Green Plus-szal 0.04 0.7933  0.8333 

Korreláció nélküli különbség %-ban -71.4286 -20.134 -45.7814 

Üzemanyag felhasználási tendencia % - ban (= opacitás x 0.3 index) -21.4286 -6.0403 -13.7344 

K opacitási átlag 2015.07.12-én -2.98504 % korrelációval 
(páratartalom -11.9048% + légnyomás 8.91972%)    0.963682 1.099503 

K opacitási átlag 2015.7.13-án -53.38% korrelációval páratart. 
- 28.8462 % + hőmérséklet -19.2308 %, kipufogóhő -5.30303 %    0.3699 0.25583 

Átlagos K Opacitás változás korrelációval %-ban    -61.621 -76.7322 

Üzemanyag felhasználási tendencia korrelációval % - ban  
(= opacitás x 0.3 index)    - 18.486 -23.0197 

 
Az emisszió változás jól mutatja a motor kondíciójának változását a Biofriendly Green 
Plus® környezetbarát folyékony égéskatalizátor (extra prémium üzemanyag 
komponens) által javított üzemanyaggal. Az üzemanyag fogyasztás változás 
tendenciája ugyanaz, mint az emissziós eredményekből megjelenő változás: 18.49 % 
a gázelemző érték a tipikus 2000 RPM-en, 18,94 % a CLAAS Lexion 470-es kombájn 
fedélzeti számítógépe szerint a liter-hektár-óra fogyasztás és teljesítmény javulás. 
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Füst mérés 
Green Plus® katalizátor nélkül 2015.07.12    Green Plus® katalizátorral 2015.07.13 
 
470 RPM alapjáraton Opacitás K 0.3             470 RPM alapjáraton Opacitás K 0.03 

      
 
2000 RPM max ford. Opacitás K 1.21          2000 RPM max. ford.  Opacitás K 0.77 

      
 
 
Tankolás 
Teletankolás 2015.07.12-én                     Teletankolás 2015.07.13-án 

     
 

     
 
Első Green Plus® katalizátor kezelés           Második Green Plus® katalizátor kezelés  
800 liter üzemanyagba                                 380 liter üzemanyagba 

teletank július 12-én reggel 

teletank 
július 
13-án 
reggel 
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Tankolás július 12-én    Tankolás július 13-án 
 
Flakon sorszám GPF 002081 1:1000   Új flakont nyitottunk ki a következő 
koncentrátum 1 000 liter üzemanyag  380 liter üzemanyag javítására, 8.2 
javítására, 2 decilitert hagytunk a flakonban decilitert hagytunk a flakonban 
 

    
 
maradék a flakonban 2 deciliter   maradék a flakonban 8.2 deciliter 

    
 
 

 
 
Az üzemanyagszűrő megmutatta, hogy milyen szennyeződések vannak az 
üzemanyag tartalmában, ami azt jelenti, hogy még fontosabb a Green Plus® 
égéskatalizátort használni, hogy ez a formula több rizikóból adódó problémát tudjon 
csökkenteni. 
Habár az újratankolt teletank érték 400 liter (lásd: TICA, sofőr becenevénél) Green 
Plus® katalizátor nélkül és 380 liter Green Plus használattal már mutatja a pozitív 
tendenciát az üzemanyag felhasználásban, de tudni kell a két nap különbségeit is, 
július, 11-én tiszta motorral, légszűrővel és 12-én koszos motorral és koszos 
légszűrővel dolgozott a kombájn és volt némi különbség a tankolási dőlésszögben is. 
Ezért rendkívül fontos a komputer szerinti liter per hektár és hektár per óra adat és a 
gázelemző teszt kontroll, ami a pontosabb értéket mutatja. Másik fontos részlet 
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tankolóállomás vezető csak kerek litereket tud programozni (30, 50, 100 liter) és nem 
a töltőpisztoly vezérli a tankolást, nincs például 16.5 liter tankolás, nos, a tankolt liter 
itt tendencia. 

     
A tele tankot a dőlésszög és a gép leállítási pozíciója is befolyásolja, nos, a 2 
tesztnapon ugyanoda állítottuk le a kombájnt a tankoláshoz, de a gépkezelő a gép 
mérete miatt nem tudta ugyanarra az abszolút pontos centiméterre leállítani, ez a kis 
különbség is okozhatott némi tankolási liter eltérést. A fenti okok miatt a katalizátor 
okozta reális nagyobb gazdaságosságot és sokkal precízebb különbségeket a 
fedélzeti számítógép és a gázelemző teszt adataiból még pontosabban megkapjuk, 
mint a július 12-i és 13-i tankolásokat összehasonlítva. 
 
pozíció 2015.07.12 08.55,          pozíció 2015.07.13. 09.45 

          
 

Dőlészsög 2015.07.12 08.56            2015.07.13.  09.46 
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Búza kiürítés érdekesség. A kombájnból a pótkocsiba ömlesztett mag mennyisége 
függ a nyomástól, ami 470 RPM fordulatszámon volt július 11-én még Green Plus 
használat nélkül és eco-drive stílusban. 
 

 
 

De július 12-én, amikor már volt Green Plus használat, 800 RPM fordulatszámon is 
volt feltöltés és a vezetési stílus is agresszívebb volt. Látható a szélesebb/vastagabb 
nagyobb mennyiségű feltöltés a motorfordulatszám és a nyomás miatt. 
 

 
A motorfordulat a leglényegesebb tényező az üzemanyag fogyasztásban. 
 

Egyéb részletek: július 12-én este a páratartalom magasabb volt, mint 11-én este, 
amikor a tesztkombájn befejezte a munkát. A magasabb páratartalom nehezíti a 
gyulladást és az égést és a gabona szárvágást, ezért emelkedett 11,7 l/Ha-ról 12 
l/Ha-ra a nem összehasonlítható periódusban a kombájn üzemanyag fogyasztása. 
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A tesztnapokon helyi időjárás állomással megfigyeltük a napi időjárási adatokat, amik 
hasonlóak voltak a Green Plus® égéskatalizátor használat nélküli és használati 
napokon, de a helyi adatokat alátámasztják az internetről is bárki számára az 
archívumokból is letölthető adatok. Linkek: www.idokep.hu , 
http://www.meteoprog.hu/hu/weather/Timisoara , 
http://www.meteoprog.ro/en/fwarchive/Timisoara ,  
http://www.accuweather.com/en/ro/timisoara/290867/july-weather/290867  
 

A fényképeken rögzített helyi adatok mutatják, hogy a páratartalom nem vált előnyére 
a búza aratásnak és a kombájn légszűrőinek a második napon, amikor elkezdtük a 
Green Plus tartalmú üzemanyag használatot, mert a páratartalom magasabb volt, 
mint az előző napi Green Plus® katalizátor nélküli üzemanyag használatkor. A 
magasabb páratartalom miatti nedvesebb szűrőbe jobban tapad a kosz és a porral 
tömött légszűrő nehezebben engedi át a levegőt, am rontja a levegő-üzemanyag 
keverési arányt és ettől emelkedik az üzemanyag fogyasztás. Tehát ez a környezet 
(por és páratartalom) nagyon fontos részlet, szükséges a napi kombájn takarítás. 
 
Adatok: 2015.07.11    08.05, 19.80C       adatok: 2015.07.12.  08.08, 23.60C 
talajhőmérséklet, 21.80C levegő hőm.,             talajhőmérséklet 1003 hPa légnyomás, 
1009 hPa légnyomás, 42% páratartalom 50% páratartalom 
 

 
 

http://www.idokep.hu/
http://www.meteoprog.hu/hu/weather/Timisoara
http://www.meteoprog.ro/en/fwarchive/Timisoara
http://www.accuweather.com/en/ro/timisoara/290867/july-weather/290867
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A tesztet GPS eszközzel is rögzítettük, a rendszer mutatja a megtett távolságot, 
maximális sebességet, átlagsebességet, mozgási sebességet, lejtés és emelkedést 
%-ban, csakúgy, mint a tengerszint feletti magasságot. 

 
 
A teszt kombájn 2015. július 11-i átlag sebesség adatai 

38 kör átlag minimum maximum 

Átlag mozgási sebesség km/h 6.84027 4.4   

Maximális sebesség km/h 13.3927   24.41 

 
A teszt kombájn 2015. július 12-i átlag sebesség adatai 

38 kör átlag minimum maximum 

Átlag mozgási sebesség km/h 7.028947 4.4   

Maximális sebesség km/h 13.31553   33.01 on long way 

 
Összegzés:  
 
A nagyobb terhelést kapott (nagyobb sebesség, teljesen poros légszűrő, több hektár) 
kombájn üzemanyag fogyasztása alacsonyabb a Green Plus® környezetbarát 
folyékony égéskatalizátorral, ami 19% - 23% közti üzemanyag megtakarítást jelent. 
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