
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Firma MAN Truck & Bus o rocznym obrocie powyżej 9 miliardów euro (2015) należy do wiodących europejskich 

producentów pojazdów użytkowych. Paleta produktów obejmuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne 

oraz usługi serwisowe. Spółka MAN Truck & Bus zatrudnia na całym świecie ponad 35.000 pracowników. 
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Silnik MAN D3876 zdobywcą tytułu „Diesel of the 

Year 2016“. 

Innowacyjna kompleksowa koncepcja; doświadczenie w 

pojazdach ciężarowych; pierwsza prezentacja zastosowań w 

segmencie off-road na targach bauma 2016 

 

Silnik MAN D3876 do pojazdów ciężarowych oraz maszyn budowlanych i 

agrotechnicznych został na targach bauma 2016 wyróżniony tytułem 

„Diesel of the Year 2016“. Jury uzasadniło swój wybór innowacyjną 

kompleksową koncepcją silnika. Nagroda ta jest przyznawana już od 

jedenastu lat przez włoskie czasopismo branżowe DIESEL.  

Jury składające się z dziennikarzy reprezentujących różne specjalistyczne 

tytuły prasowe w dziedzinie motoryzacji przekonała przede wszystkim 

podstawowa koncepcja konstrukcji silnika D3876 i zastosowanie wyjątkowo 

wytrzymałych materiałów – koncepcję tę nowy sześciocylindrowy silnik 

szeregowy dzieli ze sprawdzonymi silnikami D20/D26 firmy MAN. „W ten 

sposób D3876 jest silnikiem o kompletnie nowej konstrukcji, który 

równocześnie wykorzystuje doświadczenie zdobyte dzięki przejechaniu 

wielu milionów kilometrów” mówi Fabio Butturi, członek jury i redaktor 

czasopism DIESEL i DIESEL International. Bazując na tej koncepcji, 

inżynierowie MAN zastosowali przy konstruowaniu nowego silnika D3876 

liczne innowacyjne rozwiązania techniczne. Chłodzenie top-down, zawory 

wypukłe, stalowe tłoki, pierścienie ogniowe oraz system wtrysku Common-

Rail o ciśnieniu do 2500 bar czynia z silnika D3876 wyjątkowo niezawodny, 

efektywny pod względem kosztów i oszczędny mechanizm napędowy.  

Podczas targów IAA 2014 firma MAN Truck & Bus zaprezentowała 

całkowicie nowy, mocny, sprawny i wyjątkowo niezawodny 

sześciocylindrowy szeregowy silnik wysokoprężny D3876 LF0x o 

pojemności 15,2 litrów do pojazdów ciężarowych przeznaczony do 



 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Strona 2/2 

realizacji wymagających zadań transportowych. Dzięki zapewniającym 

dużą moc momentom obrotowym w przedziale 2 500 do 3 000 Nm i mocy 

382 i 412 kW (odpowiednio 520 i 560 KM) w przypadku pojazdów  

dalekobieżnych i trakcyjnych oraz 471 kW (640 KM) w pojazdach 

przeznaczonych do transportu ciężkiego, silnik D3876 LF0x stał się 

wiodącym modelem w pakiecie silników Euro 6 firmy MAN.  

Na targach Agritechnica 2015 i bauma 2016 zaprezentowano kolejne 

nowe, udoskonalone wersje silnika D3876 przeznaczonego do montażu w 

maszynach agrotechnicznych i budowlanych. W przypadku 

silosokombajnów, koparek gąsienicowych i wielu innych zastosowań silnik 

D3876 LE12x dostępny jest w wersjach o mocy 415, 450 i 485 kW (565, 

612 i 660 KM). Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych systemów 

odprowadzania spalin i systemu SCR, silnik bez problemu spełnia 

wymagania amerykańskiej normy emisji spalin Tier 4 final/CARB; jest także 

przystosowany do wymagań europejskiej normy emisji spalin Stage V. 


