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Comparison of structural and operational parameters of selected Euro 6 engines 
used in long distance commercial vehicles 

The article presents the most important technical solutions used in heavy duty diesel engines powering commercial 
vehicles – namely tractors – that meet the requirements of the Euro 6 norm. A comparative analysis of selected structural 
and operational parameters was also made on the example of engines with typical displacement close to 13 dm3 used 
in long-distance tractors.
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Porównanie parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych silników Euro 6 stosowanych  
w ciągnikach siodłowych

W artykule przedstawiono najważniejsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach wysokoprężnych dużej mocy 
służących do napędu ciągników siodłowych, spełniających wymagania normy Euro 6. Dokonano również analizy 
porównawczej wybranych parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych na przykładzie silników o objętości skokowej  
13 dm3 stosowanych w ciągnikach transportu dalekobieżnego.
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1. Wprowadzenie
Analizując charakterystyki techniczne najnowszych sil-

ników trakcyjnych spełniających wymagania normy Euro 6, 
a stosowanych w pojazdach użytkowych, można zauważyć, 
iż pomimo zapewnień producentów o indywidualnym oraz 
unikalnym charakterze zastosowanych rozwiązań, ogólna 
koncepcja silników, struktura układów oczyszczania spalin, 
wykorzystywane technologie oraz szczegółowe rozwiązania 
konstrukcyjne są do siebie bardzo podobne. Różnice wynikają 
między innymi z rodzaju i jakości użytych materiałów do bu-
dowy poszczególnych podzespołów, rozmieszczenia elemen-
tów, czy też sposobu sterowania. Coraz częściej stosowane są 
nowoczesne tworzywa sztuczne, bądź kompozytowe. 

Osiągi poszczególnych jednostek lub całych typoszere-
gów silników nie uległy zbyt dużym zmianom w stosunku 
do poprzednich generacji, które wielokrotnie stanowiły bazę 
nowych konstrukcji. Głównym zadaniem było zmniejszenie 
zużycia paliwa przez silnik i cały pojazd ciężarowy i tym 
samym pomoc użytkownikowi w redukcji całkowitego 
kosztu własności i użytkowania pojazdu [1]. 

Celem artykułu jest uproszczona analiza i porównanie 
silników spełniających wymagania normy Euro 6, stosowa-
nych w ciągnikach siodłowych transportu dalekobieżnego. 
Zdaniem autora tej publikacji, najbardziej reprezentatywną 
jednostką napędową jest 6-cylindrowy, rzędowy silnik wy-
sokoprężny o pojemności skokowej ok. 13 dm3, dostępny  
w kilku wariantach osiągów (mocy i momentu obrotowego). 
Silniki takie znajdują się w ofercie wszystkich europejskich 
producentów pojazdów użytkowych. 

2. Silnik reprezentatywny
W reprezentatywnym silniku, czyli rzędowej, 13-litrowej 

szóstce maksymalne ciśnienie wtrysku paliwa realizowane – 

1. Introduction
Having a closer look at the technical characteristics of the 

latest heavy duty engines (HDD) meeting Euro 6 standard, 
which are used in commercial vehicles, it can be easily seen 
that, despite assurances of the different OEMs about the 
individual and unique character of each solution, the overall 
concept of the engine, structure of exhaust aftertreatment 
systems, used technologies and precisely tailored design 
solutions seem to be very similar. Differences are, inter alia, 
type and quality of the materials used for the construction 
of individual components, the distribution of elements or 
control algorithms. 

Typical for all constructions is increasingly common 
use of modern plastics, or composites. The performance of 
individual units or entire engine families have not changed 
significantly compared to the engines of the previous genera-
tion, which frequently were the basis of new constructions. 
The main effort was to lower the fuel consumption of the 
engine and the whole truck, and thus, to help the vehicle 
owner to reduce the total cost of operation and CO2 emis-
sions [1]. 

The aim of the paper was to create a simplified technical 
analysis and comparison of Euro 6 engines. According to the 
author the most representative Euro 6 engine mounted on 
long haulage tractors will be a 6-cylinder, in-line diesel with 
a displacement of approx. 13 dm3, offered with a number of 
performance levels (power and torque) – such engines are 
in the portfolio of all the major European manufacturers of 
commercial vehicles. 

2. The representative engine 
Typical 6-cylinder, in-line diesel with 13-liter displace-

ment has a common-rail direct injection system, which 
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typowo – przez układ common rail osiąga poziom 2100–500 
bar, ponadto sam wtrysk może być podzielony na kilka faz, 
takich jak np. wtrysk wstępny (pilotujący), główny czy 
dopalający. Niekiedy może to być nawet do 7 sekwencji 
– zależnie od stanu cieplnego, zapotrzebowania na moc  
i prędkości obrotowej silnika.

W układzie dolotowym znajdować się będzie turbo-
sprężarka o zmiennej geometrii VGT (w silniku Merce-
des-Benz OM 471 jest to turbina o zmiennym przekroju 
kanału dolotowego, a silnik MAN D2676 ma doładowanie 
dwustopniowe z dwiema sprężarkami o stałej geometrii). 
Na każdy z cylindrów przypadają po 4 zawory. Sprężeniu 
podlega nie tylko świeże powietrze zasysane przez silnik, 
ale również spaliny doprowadzane tam przez układ EGR 
– wcześniej zostały one schłodzone w wymienniku ciepła, 
a o ich ilości (stopniu recyrkulacji) decydowało ustawienie 
zaworu EGR. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rozwiązanie za-
proponowane przez Iveco: w silnikach Cursor napędzających 
pojazdy ciężkie zastosowano układ Hi-eSCR (czyli wysoko 
efektywny SCR) i całkowicie zrezygnowano z recyrkulacji 
spalin – bez EGR obywają się również 9-litrowe silniki 
Scania DC9, jednak nie kwalifikują się do przeglądu. 

Zadaniem recyrkulowanych spalin jest obniżenie maksy-
malnej temperatury spalania i tym samym obniżenie ilości 
NOx powstających podczas spalania mieszanki paliwowo- 
-powietrznej. Za efekt końcowy odpowiada zabudowany 
układ oczyszczania spalin (który w zasadzie tutaj pomijamy) 
i znajdujący się tam katalizator SCR [4]. 

Znaczne różnice dotyczące osiągów i trwałości syste-
mów oczyszczania spalin wykorzystywanych w pojazdach 
różnych marek mogą wynikać z różnic konstrukcyjnych 
pomiędzy poszczególnymi komponentami, rodzaju zasto-
sowanych materiałów, końcowej konfiguracji tłumika wy-
dechu i zintegrowanych w jego wnętrzu katalizatorów oraz 
zastosowanych algorytmów sterujących. Równie duże zna-
czenie ma właściwa obsługa techniczna samochodu – nawet  
w kategoriach jakości zastosowanego paliwa i przeglądów 
okresowych. W badaniach zdecydowano się na pominięcie 
układów oczyszczania spalin. 

Warto wspomnieć jeszcze o dodatkowych kompo-
nentach, takich jak przepustnica w układzie dolotowym 
regulująca ilość zasysanego powietrza czy dekompresyjny 
hamulec silnikowy. Zmiana ilości powietrza czy stopnia 
recyrkulacji (za pośrednictwem zaworu EGR i turbosprę-
żarki VGT) oraz działanie hamulca silnikowego modyfikuje 
przebieg procesu spalania i zmienia temperaturę spalin 
opuszczających silnik. Ta zaś jest elementem krytycznym 
jeśli chodzi o prawidłowe działanie układu oczyszczania 
spalin. W niektórych silnikach za hamulcem wydechowym 
zainstalowany jest dodatkowy, siódmy wtryskiwacz – do 
niego doprowadzane jest paliwo pod niskim ciśnieniem 
oraz powietrze – tak przygotowana mieszanka jest wtryski-
wana do kolektora wydechowego, aby po jej spaleniu – gdy 
jest to konieczne – doszło do podniesienia temperatury 
spalin napływających do katalizatorów.

reaches peak injection pressures between 2100 and 2500 bar 
(210–250 MPa). Injected fuel may be divided into several 
phases, such as, for example pilot, main and post injection. 
In some cases it may be up to 7 sequences – depending on 
the thermal conditions, rotational speed or power demand.

There will be a variable geometry turbocharger VGT 
in the intake system, but it is not a rule. Mercedes-Benz  
OM 471 engine has a turbine with variable cross-section of 
the intake duct and the MAN D2676 engine has a two-stage 
turbocharging with two compressors with fixed geometry. Of 
course, each of the cylinders has 4 valves. Not only fresh air 
drawn in by the engine is compressed, but also exhaust gasses 
supplied by the EGR system, which were cooled beforehand 
in a heat exchanger. The recirculation (EGR) ratio varies 
depending on actual operating conditions [5]. 

At this point it is worth mentioning the solution proposed 
by Iveco. Cursor engines used to power heavy vehicles have 
so called Hi-eSCR system (i.e. highly efficient SCR) where 
exhaust gas recirculation has been completely abandoned. 
Also 9-liter Scania DC9 engines do without EGR, but they 
do not qualify for the review.

The purpose of the exhaust gas recirculation is to lower 
the maximum combustion temperature and thereby – reduce 
the amount of NOx produced during combustion of air-fuel 
mixture. Raw exhaust then enters a very sophisticated after-
treatment system, comprising usually of oxidation catalyst, 
particle filter DPF, urea (AdBlue) injection system, selective 
reduction catalyst SCR and ammonia slip catalyst [4]. 

Significant differences affecting the performance and 
durability of aftertreatment systems used by different brands 
may result from the construction of individual components, 
the type of materials used in their construction, final silencer 
configuration and applied control algorithms. No less impor-
tant is the correct maintenance of the vehicle – even in terms 
of quality of used fuel and periodic technical inspections. In 
this paper the author decided not to concentrate in detail on 
the aftertreatment systems. 

It is worth mentioning additional components, such as the 
throttle in the suction manifold which regulates the amount 
of intake air or the decompression engine brake. Change 
of the intake air quantity or recirculation ratio (regulated 
by the EGR valve and the VGT) and engine braking effect 
influence the combustion process and change the exhaust 
temperature. This is the critical element in terms of the proper 
operation of the aftertreatment system. Some engines have 
an additional injector installed after the engine brake, which 
is used to supply low pressure fuel and air. Such mixture – if 
necessary – is injected into the exhaust manifold. Burned 
mixture increases the temperature of the exhaust gasses 
flowing to the catalysts. 

3. Engine families 
3.1. Introduction

The European heavy commercial vehicle market is 
divided between 7 major producers (OEMs). That are, in 
alphabetical order: DAF Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, 
Mercedes Benz, Renault Trucks, Scania and Volvo Trucks. 

Porównanie parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych silników Euro 6...   
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3. Rodziny silników 
3.1. Wprowadzenie

Europejski rynek ciężkich samochodów ciężarowych jest 
zdominowany przez 7 głównych producentów; są to firmy (w 
alfabetycznej kolejności): DAF Trucks, Iveco, MAN Truck 
& Bus, Mercedes Benz, Renault Trucks, Scania oraz Volvo 
Trucks. Każda z nich ma w swoim portfolio produktowym 
ciągniki Euro 6 stosowane w transporcie dalekobieżnym. Są 
to (odpowiednio) następujące modele pojazdów: DAF XF, 
Iveco Stralis Hi-Way, MAN TGX, Mercedes-Benz Actros, 
Renault T, Scania R Streamline oraz Volvo FH. Wszystkie 
ciężarówki mogą być wyposażone w silniki 13-litrowe 
należące do typoszeregów (rodzin): Paccar (DAF) MX-13, 
Iveco Cursor 13, MAN D2676, Mercedes-Benz OM 471, 
Renault DTI 13, Scania DC13, Volvo D13K. 

W dalszej części artykułu przedstawiono syntetyczne 
opisy każdej z rodzin silników, wskazując na najbardziej 
charakterystyczne cechy każdej z konstrukcji, wyróżniające 
ją na tle konkurencji. Najważniejsze parametry techniczne 
podano w tabelach. Następnie zestawiono najważniejsze ce-
chy każdej z konstrukcji oraz niektóre parametry eksploata-
cyjne, co pozwoliło na porównanie 7 silników 13-litrowych 
o mocy maksymalnej zbliżonej do 368 kW (500 KM)
3.2. DAF Paccar MX-13

Silnik Paccar MX-13 Euro 6 powstał na bazie silnika MX 
o pojemności 12,9 dm3, który spełnia amerykańskie wymaga-
nia normy EPA 10 i jest montowany w samochodach marki 
Kenworth i Peterbilt. Blok silnika jest wykonany z żeliwa 
z grafitem wermikularnym. Zabudowanie w bloku dwóch 
pomp wytwarzających ciśnienie w układzie common rail 
podnosi niezawodność i trwałość poszczególnych elemen-
tów. Pompy może uruchamiać ten sam wał rozrządu – także 
zabudowany w bloku silnika, który steruje zaworami (rys. 
1). Paliwo z przewodu centralnego jest dozowane za po-
mocą specjalnych regulatorów, zapewniających optymalną 
wydajność, dzięki sprężaniu dokładnie takiej ilości paliwa, 
jaka jest rzeczywiście potrzebna.

Wentylator został przymocowany do wału korbowego, 
bez zbędnych przekładni. Wyeliminowanie mechanizmu 
przekazania napędu pozwoliło zmniejszyć koszty oraz masę 
całego silnika. Miska olejowa z materiałów kompozytowych 
jest bardziej pojemna, lżejsza, a także ogranicza poziom 
hałasu. Pompa cieczy chłodzącej ma sprzęgło elektromagne-
tyczne i może pracować z dwiema prędkościami, natomiast 
sprężarka podczas hamowania silnikiem napełnia układ 
do maksimum, tak aby podczas jazdy na płaskim terenie 
wyłączyć się [11].

Paccar MX-13 Euro 6

Max. power/moc, kW/KM 300/410 340/460 375/510

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1450–1750

Max. torque/moment obrotowy, 
N·m 2000 2300 2500

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1000–1450

Every OEM offers long haulage Euro 6 tractors, corre-
spondingly: DAF XF, Iveco Stralis Hi-Way, MAN TGX, 
Mercedes-Benz Actros, Renault T, Scania R Streamline, and 
Volvo FH. All trucks can be equipped with 13-liter engines 
belonging to the following families: Paccar (DAF) MX-13, 
Iveco Cursor 13, MAN D2676, Mercedes-Benz OM 471, 
Renault DTI 13, Scania DC13, Volvo D13K. 

The following part of the paper shows a very short 
description of each engine family, pointing out the most 
important individual characteristics of each construction, 
that distinguish them from the competitive products. The 
most important technical parameters the reader will find in 
the included tables. The second part of the article presents 
the main features of the design and selection of parameters 
allowing for cross-referencing 13-litre engines with a rated 
power close to 368 kW (500 hp). 
3.2. DAF Paccar MX-13

Paccar MX-13 Euro 6 engine is based on the American 
MX engine with a capacity of 12.9 dm3, which meets the 
requirements of the US EPA 10 and is mounted in Kenworth 
and Peterbilt trucks. The engine block is made of cast iron 
with vermicular graphite. The installation on the engine block 
of two high-pressure fuel pumps increases the reliability and 
durability of the individual components. Pumps are driven 
by the same camshaft – also integrated in the engine block 
(Fig. 1). Fuel from the main line is dispensed by electroni-
cally controlled valves that ensure optimum performance, by 
compression of an accurate amount of fuel that is needed. 

Fig. 1. A single belt and a fan that is mounted directly on the crankshaft [11]
Rys. 1. Pojedynczy pasek wieloklinowy oraz wentylator, który jest zamon-

towany bezpośrednio na wale korbowym [11]
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3.3. Iveco Cursor 13
Iveco opracowało swoje silniki Cursor 13 Euro 6 wspól-

nie z FPT Industrial. Skupiono się na ograniczeniu emisji 
NOx oraz zmniejszeniu zużycia paliwa. Aby sprostać tak 
postawionym założeniom, konieczne było wykorzystanie 
wyłącznie technologii SCR, z pominięciem układu recyrku-
lacji spalin EGR (rys. 2). Silnik Cursor 13 został wyposa-
żony w układ wtrysku common rail CRS 3.3, maksymalne 
ciśnienie wtrysku sięga 2200 bar, a sam wtrysk może być 
podzielony na siedem etapów (przedtwtrysk pilotażowy, 
wtrysk pilotażowy, dzielony wtrysk główny, dotrysk i późny 
dotrysk) [12].

Iveco przez zoptymalizowane warunki spalania oraz 
rezygnację z układu EGR osiągnęło na tyle małą emisję 
składników toksycznych w spalinach nieoczyszczonych, iż 
aktywna regeneracja filtra DPF, jednoznaczna z wzrostem 
spalania, okazała się zbędna. Ponadto silnik zasilany czy-
stym powietrzem ma wyższe wskaźniki jednostkowe mocy 
i momentu obrotowego oraz charakteryzuje się bardziej 
dynamiczną reakcją na wciśnięcie pedału przyspieszenia. 
Nie bez znaczenia pozostaje mniejsza masa całkowita 
pojazdu. 

Cursor 13 ma turbosprężarkę o zmiennej geometrii 
łopatek. Sterowanie elektroniczne pozwala lepiej dostoso-
wać poziom doładowania do warunków pracy silnika. Aby 
ułatwić nagrzanie filtra cząstek stałych, wprowadzono do 
układu wydechowego sterowaną elektronicznie przepust-

nicę, która w połączeniu z klapą wydechową podnosi moc 
hamulca silnikowego o 30%.
3.4. MAN D2676 

Bazę dla nowych jednostek napędowych MAN stano-
wiły sprawdzone konstrukcje Euro 5. W silniku D2676 
średnica cylindra i skok nie uległy zmianie. Dopracowano 

The cooling fan is attached directly to the crankshaft, 
without unnecessary gear. Eliminating transmission mecha-
nism reduced the costs and weight of the entire engine. Sump 
made of composite material is more spacious, lighter and 
reduces noise. Coolant pump has an electromagnetic clutch 
and can operate at two speeds, while the compressor fills 
the compressed air tanks to the maximum level during the 
engine braking process, so that when driving on flat terrain 
it can be shut down [11].
3.3. Iveco Cursor 13

Iveco developed its Cursor 13 Euro 6 engine together 
with FPT Industrial. Main focus was on reduction of NOx 
emissions and fuel consumption. To meet these assumptions, 
the exclusive use of SCR technology was introduced, with 
no EGR at all. Cursor 13 engine was equipped with com-
mon a rail injection system, the maximum injection pressure 
reaches 2200 bar, and the injection can be divided into seven 
stages (pilot pre-injection, pilot injection, divided main injec-
tion, post-injection and late post-injection) [12].

Iveco Cursor 13 Euro 6

Max. power/moc, kW/KM 368/500 412/560

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1500–1900 1600–1900

Max. torque/moment obrotowy, N·m 2300 2500

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 900–1500 1000–1600

Iveco through optimized 
combustion conditions and the 
abandonment of the EGR system 
has reached emissions of toxic 
components in the raw exhaust 
gas so low that active regene-
ration of DPF filter, leading to 
increased fuel consumption, 
turned out to be unnecessary. 
In addition, engine supplied 
with clean air has higher unit 
coefficients of power and torque, 
and is characterized by a more 
dynamic response to pushing the 
accelerator pedal. Not without 
significance is lower kerb weight 
of the vehicle.

Cursor 13 has a variable 
geometry turbocharger, the elec-
tronic control allows for better 
adjustment of charging condi-
tions to the actual engine operat-
ing conditions. To facilitate the heating of the particle filter, 
electronically controlled throttle was introduced into the 
exhaust system, which in combination with exhaust flap 
increases engine braking power by 30%.
3.4. MAN D2676 

The basis for the new engines were the tested structures 
of MAN D2676 Euro 5 engine, bore and stroke have not 

Fig. 2. Aftertreatment system Hi-eSCR made by FPT Industrial and used in Iveco Cursor 13 Euro 6 engines 
has no exhaust gas recirculation [12]

Rys. 2. W układzie oczyszczania spalin Hi-eSCR firmy FTP Industrial stosowanym w silnikach Cursor 13 
Euro 6 całkowicie zrezygnowano z recyrkulacji spalin [12]

Porównanie parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych silników Euro 6...   
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takie elementy jak: układ wtryskowy common rail 
(3. generacja), układ recyrkulacji spalin z chłodze-
niem, dwustopniowe turbodoładowanie, reaktor 
katalityczny SCR ze zintegrowanym katalizatorem 
utleniającym oraz filtr cząstek stałych o regene-
racji ciągłej CRT. Wtrysk common rail pracuje  
z ciśnieniem do 1800 bar [10]. 

W silniku D26 turbosprężarki realizują doła-
dowanie dwustopniowe, z pośrednim i głównym 
chłodzeniem powietrza. Oba stopnie mają oddzielne 
zawory upustowe sterujące ciśnieniem doładowania, 
pozwalające w pełni wykorzystać energię spalin 
(rys. 3, 4). 

Urządzenie wysokociśnieniowe, czyli mała 
turbosprężarka, podczas pracy silnika z mniejszym 
obciążeniem i niewielką prędkością obrotową 
wytwarza bardzo szybko ciśnienie doładowania, 
przez co uzyskiwany jest wysoki moment rozru-
chu. Natomiast wysokosprawna duża turbosprę-
żarka, działając w górnym zakresie obciążenia  
i prędkości obrotowej silnika, zapewnia konieczną 

ilość powietrza i charakteryzuje się wyjątkowo dużym 
współczynnikiem sprawności, czego wynikiem są bardzo 
korzystne wartości zużycia paliwa i spalanie o znikomej 
emisji cząstek stałych.

Fig. 4. In D2676 Euro 6 engines EGR rate is precisely controlled by 
electromagnetic actuator [10]

Rys. 4. W silnikach D2676 stopień recyrkulacji spalin jest precyzyjnie 
kontrolowany przez siłownik elektromagnetyczny [10]

3.5. Mercedes-Benz OM 471 
W silnikach najnowszej generacji Mercedes-Benz Blue-

Efficiency Power OM 471 zastosowano skrzynie korbowe 
wykonane ze specjalnego opatentowanego stopu żeliwa,  
a sztywne monolityczne głowice cylindrów odlano  
z żeliwa szarego z dodatkiem grafitu. Dwa wałki rozrzą-
du zabudowane w głowicy mają budowę kompozytową  
o drążonym rdzeniu. Krzywki osadzane są tam na wcisk. 
Jednoczęściowe tłoki wykonano ze stali – zastąpienie alu-
minium pozwoliło wyprodukować niższy tłok o mniejszej 
grubości płaszcza [6].

W silniku OM471 stosowany jest system wtrysku com-
mon rail X-Pulse (rys. 5). W szynie paliwowej maksymalne 

changed. Such components as common rail injection system, 
cooling of EGR system, two-stage turbocharging, the SCR 
catalytic converter with integrated oxidation catalyst and 
diesel particulate filter CRT with continuous regeneration 
CRT were refined. Common rail injection works with pres-
sures up to 1800 bar [10]. 

The D2676 engine has two stage turbocharger, with inter-
mediate and primary air cooling. Both stages have separate 
wastegate valves which control the boost pressure, allowing 
for full use of exhaust gas energy. High pressure stage (a 
small turbocharger), when the engine is running with less 
load and at lower rotational speeds generates boost pressure 
very quickly, which ensures high torque levels at low engine 
speeds. In contrast, a large, high performance turbocharger 
acting in the upper range of engine loads and speeds provides 
the necessary amount of air and has a very high coefficient 
of efficiency, resulting in very favourable fuel consumption 
and combustion with low level of particulate matter.

MAN D2676 Euro 6

Max power/moc, kW/KM 324/440 353/480

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1600–1900

Max torque/moment obrotowy, N·m 2100 2300

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1050-1400

3.5. Mercedes-Benz OM 471 
The latest generation of Mercedes-Benz engines, BlueEf-

ficiency Power OM 471 has a crankcase made of a special 
patented alloy cast iron. Rigid monolithic cast cylinder 
heads were made of cast iron with graphite. Two camshafts 
are installed in the cylinder head with a hollow composite 
structure core. The cams are mounted there with negative 
allowance. One-piece pistons are made of steel – replace-
ment of the aluminium helped to produce lower piston with 
a thinner coat [6].

Fig. 3. Two-stage turbocharging in MAN D2676 engine: 1 – small turbocharger,  
2 – big turbocharger, 3 – intercooler [10]

Rys. 3. Dwustopniowe doładowanie w silnikach MAN D2676: 1 – mała turbosprę-
żarka, 2 – duża turbosprężarka, 3 – pośrednia chłodnica powietrza [10]

 Comparison of structural and operational parameters of selected Euro 6 engines
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ciśnienie osiąga ok. 900 bar, a następnie jest podnoszone we 
wtryskiwaczach za pomocą wzmacniaczy hydraulicznych 
nawet do poziomu 2100 bar. X-Pulse dla każdego cylin-
dra z osobna dostosowuje parametry wtrysku zależnie od 
warunków pracy silnika: sterowany jest moment wtrysku, 
ciśnienie, wielkość dawki, ilość wtrysków podczas jednego 
cyklu (rys. 6).

Turbosprężarka o stałej geometrii, ale asymetrycznej 
obudowie sterowana jest zaworem upustowym. Trzy 
przednie cylindry są połączone z chłodzonym układem 
recyrkulacji spalin EGR. Spaliny z pozostałych cylindrów 
są bezpośrednio kierowane na łopatki turbiny. Podczas 
przyspieszania zawór EGR jest na tyle przymknięty, że 
część spalin trafia do turbiny, przez co możliwa jest efek-
tywna reakcja na wciśnięcie pedału gazu. Wraz ze wzrostem 
prędkości zawór EGR zwiększa stopień otwarcia, niemniej 

ciśnienie i wydatek spalin z cylindrów zasilających turbinę 
pozwalają na właściwe doładowanie silnika.

Mercedes-Benz OM 471 Euro 6 

Max. power/moc, kW/KM 310/420 330/450 350/480 375/510

at speed range, rpm/w za-
kresie prędkości, obr/min 1800

Max.torque/moment obro-
towy, N·m 2100 2200 2300 2500

at speed range, rpm/w za-
kresie prędkości, obr/min 1000–1100

3.6. Renault DTI 13 
Renault Trucks do stworzenia silników DTI 13 Euro 6 

wykorzystało sprawdzone, cechujące się małym zużyciem 
paliwa, jednostki Euro 5. Jednak w nowych silnikach zmo-
dernizowano ponad 50% części i zastosowano całkowicie 
nowy sterownik. Zrezygnowano z tradycyjnego chłodzonego 
układu EGR. 

Renault, aby spełnić normę Euro 6 – podobnie jak 
Volvo Trucks – zastosowało niechłodzony układ recyr-
kulacji spalin, który kieruje gorące spaliny wprost do 
kolektora dolotowego. Gorące gazy pozwalają silnikowi 

Fig. 5. X-Pulse system has two-piston high pressure fuel pump giving 
max pressure of 900 bar [6] 

Rys. 5. W systemie X-Pulse dwutłoczkowa pompa wysokiego ciśnienia 
wytwarza maksymalne ciśnienie na poziomie 900 bar [6]

OM 471 engine has X-Pulse common rail injection 
system. In the fuel rail maximum pressure reaches only 
approx. 900 bar and then is raised in the injectors by the 
hydraulic amplifiers up to the level of 2100 bar. X-Pulse 
for each cylinder individually adjusts the injection param-
eters depending on the operating conditions of the engine: 
injection timing, injection pressure, fuel dose, number of 
injections in one cycle.

Fixed geometry turbocharger with asymmetric case is 
controlled by the blowoff valve. Three front cylinders are 
connected to the cooled EGR system. Exhaust gases from 
the other cylinders are directly routed to the turbine blades. 
When accelerating, the EGR valve is throttled so that a part 
of the exhaust gas reaches the turbine, which gives an ef-
fective response to depression of the accelerator pedal. As 
engine speed increases, the EGR valve opening increases, 
however, the pressure and flow of the exhaust gas entering 
the turbine from the cylinders allow for an adequate charg-
ing of the engine.
3.6. Renault DTI 13 

Renault Trucks to create DXI 13 Euro 6 engines, used 
the proven, fuel efficient, Euro 5 units, but in the modernized 
engines more than 50% of the parts were redesigned and an 

Fig. 6. X-Pulse system is capable of providing tailor-made injection strategies [6]
Rys. 6. Układ wtryskowy X-Pulse może realizować strategie wtrysku dopasowane do bieżących warunków pracy silnika [6]

Porównanie parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych silników Euro 6...   
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i katalizatorom w układzie oczyszczania spalin szybko 
osiągnąć temperaturę roboczą. Innym sposobem podwyż-
szania temperatury jest krótkotrwałe przymykanie zaworu 
klapkowego, umieszczonego pomiędzy intercoolerem  
a kolektorem dolotowym [9].

Podobnie jak w jednostkach poprzedniej generacji,  
w silniku DTI 13 za wtrysk paliwa odpowiedzialne są elek-
tronicznie sterowane pompowtryskiwacze – uznano bowiem, 
że dla silnika tej wielkości jest to rozwiązanie wystarczające 
i doskonale sprawdzało się w silnikach Euro 5.

Jeśli warunki pracy silnika uniemożliwiają prawidłową 
pracę układu SCR oraz pasywną regenerację filtra cząstek 
stałych, niezbędny jest kontrolowany wzrost temperatury. 
Problem ten rozwiązuje siódmy wtryskiwacz w kolektorze 
wydechowym i zawór klapkowy za turbiną (rys. 7).

Renault DTI 13 Euro 6

Max. power/moc, kW/KM 323/440 352/480 382/520

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min 1450–1900

Max. torque/moment obrotowy, N·m 2200 2400 2550

at speed range, rpm/ 
w zakresie prędkości, obr/min

900–
1400

950–
1400

1000–
1450

3.7. Scania DC 13 
Budowa nowych silników Scania Euro 6 oparta jest na 

modułowej platformie silnikowej, która wykorzystuje wiele 
tych samych komponentów w obrębie całej rodziny silników, 
co ułatwia serwis i dystrybucję części. Każdy z silników, 
niezależnie od konstrukcji, mocy oraz rodzaju paliwa ma 
stalowe tłoki o średnicy 130 mm, dzieloną głowicę cylin-
drów pracującą w technice czterozaworowej, miskę olejową 
wykonaną z tworzywa sztucznego, niskoemisyjny układ 
odpowietrzenia skrzyni korbowej oraz żeliwny blok [7].

W silniku DC13 za wielofazowy wtrysk paliwa odpo-
wiedzialny jest system common rail Scania XPI, dawkujący 
paliwo pod średnim ciśnieniem wtrysku 1800 bar, zaś ośmio-
otworowe wtryskiwacze mogą zapewnić do trzech dawek  
w jednym cyklu. W układzie dolotowym poza turbosprężarką 
o zmiennej geometrii znajduje się elektronicznie sterowana 
przepustnica, która precyzyjnie reguluje ilość powietrza 

all-new control driver was used. Moreover, the traditional 
cooled EGR system was abandoned. 

Renault Trucks, to meet Euro 6 requirements – like its 
mother company Volvo Trucks – applied uncooled exhaust 
gas recirculation, which directs the hot exhaust directly into 
the intake manifold. Hot gases allow the engine and catalysts 
of the aftertreatment system to quickly reach the operating 
temperature. Another way to increase the temperature is 
temporary closing of a flap valve, which is located between 
the intercooler and intake manifold [9].

Fig. 7. The seventh injector in the exhaust manifold and the flap valve 
downstream of the turbine [9] 

Rys. 7. Siódmy wtryskiwacz w kolektorze wylotowym i zawór klapkowy 
za turbiną [9]

In the DTI 13 engine the fuel injection is done by the 
electronically controlled unit injectors – it was estimated 
that for the engine of this size, it is a sufficient solution and 
well proven in the Euro 5 units.
3.7. Scania DC 13 

Construction of new Scania DC 13 Euro 6 engines is 
based on the modular engine platform, which uses many 
of the same components throughout the family of engines, 
making servicing and parts distribution easier. Each engine, 
independently of the design, the power and the fuel type, 
has steel pistons with a diameter of 130 mm, a split, 4-valve 
cylinder head, the oil pan made of plastic, closed crankcase 
ventilation system and the cast iron engine block [7].

Fig. 8. Silencer of the Scania DC13 Euro 6 engine has integrated NOx sensor on the inlet side, diesel oxidation catalyst DOC, full flow diesel particle 
filter DPF, AdBlue mixer, parallel selective reduction catalysts SCR, unreacted ammonia catalyst ASC and NOx sensor on the outlet side. Exhaust 

temperature (°C) is monitored at every stage of the process, the pressure drop (DP) in the DPF filter is also measured [7] 
Rys. 8. W tłumiku silnika DC13 są zintegrowane: czujnik Nox na wlocie, katalizator utleniający (DoC), pełnoprzepływowy filtr cząstek stałych (DPF), 
mieszalnik AdBlue, równoległe katalizatory SCR, katalizator nieprzereagowanego amoniaku (ASC) oraz czujnik Nox na wylocie. Temperatura spalin 

(°C) jest monitorowana na każdym etapie procesu, mierzona jest również zmiana ciśnienia (ΔP) w filtrze DPF [7]

 Comparison of structural and operational parameters of selected Euro 6 engines
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docierającego do komory spalania. Chwilowe zdławienie 
przepływu ogranicza napełnienie cylindra, podnosząc tym 
samym temperaturę.

Scania swoim klientom zaleca wybór jednostek o nieco 
mniejszej mocy niż w przypadku Euro 5. Silnik zmuszony 
do cięższej pracy będzie charakteryzował się wyższą tem-
peraturą spalin i w związku z tym paradoksalnie mniejszym 
spalaniem. W celu utrzymania właściwej temperatury 
układu oczyszczania spalin niewielka dawka paliwa może 
być wtryśnięta do układu wylotowego (rys. 8) za pośred-
nictwem siódmego wtryskiwacza, bądź realizowany jest 
wtrysk dopalający. 

Scania DC 13 Euro 6 

Max power/moc, kW/KM 272/370 302/410 331/450 360/490

at speed range, rpm/w 
zakresie prękości, obr/min 1900

Max torque/moment obro-
towy, N·m 1900 2150 2350 2550

at speed range, rpm/w za-
kresie prędkości, obr/min 1000–1300

3.8. Volvo D13K 
Silnik D13K bazuje na swoim poprzedniku D13A Euro 5.  

Najciekawszym rozwiązaniem w nowym silniku jest zasto-
sowanie układu niechłodzonej 
recyrkulacji spalin EGR. Jego 
głównym zdaniem jest pod-
noszenie temperatury spalin 
opuszczających silnik, w mo-
mencie gdy proces spalania nie 
jest w stanie wytworzyć odpo-
wiedniej ilości ciepła niezbęd-
nego do prawidłowego działa 
układu SCR. Podczas jazdy  
z prędkością podróżną układ 
EGR prawie nie działa i dlatego 
nie wpływa negatywnie na zu-
życie paliwa. Brak chłodzenia 
spalin nie komplikuje także 
układu chłodzenia silnika. Pra-
cę silnika wspomaga turbosprę-
żarka VGT, dzięki czemu udało 
się znacznie rozszerzyć zakres 
prędkości, w jakim uzyskiwany 
jest maksymalny moment ob-
rotowy [8].

Napęd rozrządu umieszczono z tyłu silnika, co 
zmniejszyło poziom drgań i pozwoliło na umieszcze-
nie tam przystawki odbioru mocy. Silnik ma otwarty 
układ odpowietrzania skrzyni korbowej z odśrodkowym 
separatorem mgły olejowej. W układzie wtrysku pa-
liwa silnika D13K zastosowano pompowtryskiwacze  
o maksymalnym ciśnieniu wtrysku do 2000 bar. Dodatko-
wy wtryskiwacz w kolektorze wydechowym pozwala na 
podniesienie temperatury spalin, gdy jest to niezbędne do 
regeneracji filtra cząstek stałych (rys. 9).

The DC 13 engine has Scania XPI multiphase common-
rail fuel injection system, injecting fuel with medium pres-
sure of 1800 bar and 8-hole injectors which can provide 
up to three doses in one cycle. In the intake system there is  
a variable geometry turbocharger and an electronically con-
trolled throttle valve which precisely regulates the amount 
of air reaching the combustion chamber. Throttling of the 
instantaneous air flow limits the filling of the cylinder, thus 
increasing the temperature.

Scania recommends the choice of a slightly less powerful 
engine than in the case of Euro 5 units. The engine operated 
at higher loads, will be characterized by a higher temperature 
of the exhaust gas, and also, paradoxically, by lower fuel 
consumption. In order to maintain the correct temperature 
of the aftertreatment system, a small amount of fuel can 
be injected into the exhaust stream via a seventh injector. 
Similar task has a post-injection.

3.8. Volvo D13K 
D13K engine is based on its predecessor D13A Euro 5. 

The most interesting solution in the new unit is the use of 
uncooled EGR system. Its main task is raising the tempera-
ture of the exhaust, when the combustion process is unable to 
produce enough heat necessary for the proper working of the 
SCR system. When driving at a cruising speed, EGR system 

in practice does not work, and thus does not increase fuel 
consumption. No cooling of exhaust gasses also simplifies 
the engine cooling system. Engine operation is supported 
by the VGT, and therefore it was possible to significantly 
extend the range of engine speeds at which the maximum 
torque is obtained [8].

The timing drive is on the back of the engine, which 
reduces vibration and helps to mount the power take-off 
there (if necessary). The engine has an open crankcase 
ventilation with centrifugal oil mist separator. The D13K 

Fig. 9. The D13K engine: throttle behind the turbocharger, by regulating the exhaust flow controls the tem-
perature, so that passive DPF regeneration is possible [8]

Rys. 9. Silnik D13K: przepustnica za turbosprężarką, dławiąc przepływu spalin, reguluje temperaturę, tak 
aby możliwa była pasywna regeneracja filtra DPF [8]

Porównanie parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych wybranych silników Euro 6...   
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4. Porównanie silników 
Do wyznaczenia wskaźników elastyczności: prędkości, 

momentu obrotowego i elastyczności całkowitej wykorzy-
stano ogólnie znane wzory – dla przejrzystości tekstu zostały 
one w większości pominięte. Dokonując obliczeń wyko-
rzystano dane liczbowe udostępniane przez producentów. 
Należy jednak zauważyć, że nie zawsze są one podawane 
bezpośrednio – część z nich, np. zakresy prędkości obroto-
wych maksymalnej mocy i momentu obrotowego należało 
odczytać z wykresów charakterystyk prędkościowych silni-
ków, te zaś nie zawsze były dokładne (tab. 1).

Z przedstawionych tabel wynika, że wszystkie silniki 
charakteryzują się bardzo zbliżonymi jednostkowymi 
wskaźnikami mocy (rys. 10) – różnica pomiędzy największą 
a najmniejszą wartością wynosi zaledwie 5,3%. Różnice 
wynikają z tego, że poszczególne jednostki mają różne regu-
lacje: najsłabszy wśród prezentowanych silników jest MAN 
D2676 – 480 KM (353 kW), z kolei najmocniejszy jest silnik 
Renault DTI 13 – 520 KM (382 kW). Znacznie ciekawiej 
przedstawia się porównanie jednostkowych wskaźników 
momentu obrotowego (rys. 11) – tu różnica pomiędzy 
największą a najmniejszą wartością wynosi już 12,3%. Na 
pierwszym miejscu lokuje się Scania DC13 rozwijająca mo-
ment 2550 N·m (200,8 N·m/dm3), z kolei 500-konny Cursor 
13 rozwija „tylko” 2300 N·m (178,3 N·m/dm3), generując 
przy tym moc większą o 10 KM niż silnik Scanii.

engine fuel injection system uses pump-injectors giving  
a maximum injection pressure up to 2000 bar. An ad-
ditional injector in the exhaust manifold increases the 
exhaust gas temperature when it is necessary to regenerate 
the particulate filter. 

Volvo D13K Euro 6 

Max. power/moc, kW/KM 309/420 338/460 368/500 397/540

at speed range, rpm/w za-
kresie prędkości, obr/min 1450–1850

Max.torque/moment obro-
towy, N·m 1900 2150 2350 2550

at speed range, rpm/w za-
kresie pręsdkości, obr/min 1000–1300

4. Engine benchmarks 
To determine the indicators of rotational speed flexibil-

ity, torque flexibility and total flexibility generally accepted 
formulas were used. For the clarity of the text they have not 
been included in this paper. In making the calculations the 
figures provided by the manufacturers were used, however 
it should be noted that they were not always given directly 
– some of them (e.g. speed ranges of maximum power 
and torque) were taken from the graphs with the velocity 
characteristics of the engines, and these were not always 
accurate (Table 1).

Table 1. Summary of main parameters and design features of the presented engines
Tabela 1. Podsumowanie najważniejszych parametrów konstrukcyjnych prezentowanych silników

Engine/silnik Paccar  
MX-13

Iveco  
Cursor 13

MAN  
D2676

Mercedes  
OM 471

Renault  
DTI 13

Scania  
DC13

Volvo  
D13K

Displacement/obj. skokowa, dm3 12.9 12.9 12.4 12.8 12.8 12.7 12.8

Cylinder bore/średnica cylindra D, 
mm 130 135 126 132 131 130 131

Piston stroke/skok tłoka S, mm 162 150 166 156 158 160 158

D/S ratio/stosunek 0.80 0.90 0.76 0.85 0.83 0.81 0.83

Compression ratio/stopień sprężania 17.0 16.5 18.0 17.3 17.0 17.3 17.0

Maintenance intervals/okresy między 
przeglądami, thous./tys. km 150 150 120 150 100 120 100

Camshaft/wałek rozrządu in block/ 
w bloku SOHC SOHC DOHC SOHC in block/ 

w bloku SOHC

Cylinder head/głowica monolithic/
monolityczna 

split/ 
dzielona

monolithic/
monolityczna

Turbocharging/turbodoładowanie VGT VGT 2-stage asymethtric/
asymetryczne VGT VGT VGT

Injection system/układ wtryskowy CR CR CR CR PI CR PI

Max. injection pressure/maks. ciśnie-
nie wtrysku, bar 2500 2200 1800 2100 2000 2400 2000

EGR cooled/ 
chłodzona

not present/
brak

cooled/ 
chłodzona

cooled/ 
chłodzona

uncooled/
niechłodzona

cooled/ 
chłodzona

uncooled/
niechłodzona

DPF regeneration/regeneracja filtra P-A-7I P P-A-PI P-A-7I P-A-7I P-A-PI P-A-7I

Table legend: VGT – variable geometry turbocharger, CR – common rail, PI – pump-injector, P – passive regeneration, A – active regeneration,  
7W – 7th injector in the exhaust manifold, PW – post injection (delayed injection)

opis skrótów: vGT – turbosprężarka o zmiennej geometrii, CR – common rail, PI – pompowtryskiwacz, P – regeneracja pasywna, A – regeneracja 
aktywna, 7W – siódmy wtryskiwacz w kolektorze wylotowym, PW – opóźniony wtrysk
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The presented tables show that all engines have a closely 
related indicators of the unit power (Fig. 10) – the difference 
between the highest and the lowest is only 5.3%. The differ-
ences stem from the fact that engines have different regula-
tions: the weakest in the analysed group is MAN D2676 
– 480 hp (353 kW), while the strongest Renault DTI 13 has 
520 hp (382 kW). Much more interesting is the comparison 
of individual unitary torque indexes (Fig. 11) – here the dif-
ference in the group is already 12.3%. At the head of the pack 
is Scania’s DC13 developing a torque of 2550 N·m (200.8 
N·m/dm3), while the 500-hp Cursor 13 develops “only” 2300 
N·m (178.3 N·m/dm3), at the same time generating a power 
10 hp greater than the Scania engine.

Fig. 11. Specific engine torque 
Rys. 11. Moment jednostkowy silnika

All presented engines – except the Mercedes-Benz OM 
471 – develop a maximum torque over a certain range of 
rotational speeds. In this regard, the best indicators has Cur-
sor 13, maintaining maximum torque in the range from 900 
to 1500 rpm. Undoubtedly, such a course of engine torque 
results mainly from the turbocharging characteristics in 
each of the engines. The variable geometry turbocharger has 
modified position of turbine blades, in order to fully utilize 
the exhaust energy, providing a constant value of the boost 
pressure, even when the engine is working with a relatively 
low speed. Two-stage turbocharging used in MAN engine, 
apart from quick increase of inlet air pressure, also provides 
a constant pressure level, through the cooperation of smaller 
and larger turbines.

From the operational point of view, Scania and Mercedes 
engines deserve special attention – a major operational ad-
vantage of OM 471 and DC13 engines are high values of 
coefficients of the total flexibility (Fig. 12). When gear ratios 
in the gearbox, and in the final drive are properly selected, 
increase of the road resistance during the driving, does not 
enforce downshifting.

The average speed of the piston is one of the main fac-
tors determining the durability of the engine, in particular 
cylinder liner and piston rings. Its growth increases thermal 
and mechanical loads. To determine and compare average 
piston speeds of different engines, for the calculations typical 
rotational speed of the engine within the economical range 

Fig. 10. Specific engine power 
Rys. 10. Moc jednostkowa silnika

Wszystkie prezentowane jednostki napędowe, poza sil-
nikiem OM 471, rozwijają maksymalny moment obrotowy  
w pewnym zakresie prędkości obrotowych. Pod tym wzglę-
dem najkorzystniej wypada silnik Cursor 13, utrzymujący 
maksimum momentu od 900 do 1500 obr/min. Niewątpliwie 
taki przebieg charakterystyk silniki zawdzięczają zastosowa-
nym rodzajom doładowania. W turbosprężarkach o zmiennej 
geometrii VGT modyfikowane jest położenie łopatek turbiny 
tak, aby w pełni wykorzystać energię spalin, zapewniając 
stałą wartość ciśnienia doładowania, nawet podczas pracy ze 
stosunkowo niewielką prędkością obrotową. MAN-owskie 
doładowanie dwustopniowe, poza szybkim przyrostem 
ciśnienia, zapewnia również jego stały poziom, dzięki 
współpracy mniejszej i większej turbiny. 

Z punktu widzenia eksploatacji na szczególną uwagę 
zasługują silniki Mercedesa oraz Scanii – istotnym walorem 
użytkowym silników OM 471 i DC13 są wysokie współ-
czynniki elastyczności całkowitej (rys. 12). Przy prawidłowo 
dobranych przełożeniach w skrzyni biegów oraz moście 
napędowym, podczas jazdy wzrost obciążenia nie wymusza 
redukcji biegu.

Fig. 12. Total flexibility coefficient 
Rys. 12. Wskaźnik elastyczności całkowitej 

Średnia prędkość tłoka to jeden z głównych czynników 
decydujących o trwałości silnika, a w szczególności gładzi 
cylindrowej i pierścieni tłokowych. Jej wzrost powoduje 
zwiększenie cieplnych i mechanicznych obciążeń silnika. 
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was assumed, i.e. n = 1100 rpm. At the assumed engine rota-
tional speed Iveco Cursor 13 engine has the lowest average 
piston speed (Fig. 13). Basing only on this parameter it can 
be assumed that this engine should be – in comparison with 
the rest – less loaded. Of course, the quality and type of the 
materials used for the production of MAN D2676 engine, 
having the highest average piston velocity, could provide 
excellent durability in long-term use.

Fig. 13. Average piston speed 
Rys. 13. Średnia prędkość tłoka

5. Road tests 
If we decide to compare trucks or their engines, it is 

necessary to always remember that it is no longer only about 
the proverbial “nuts and bolts”. A magic key-word can be 
used: modern, “smart” or high-tech technology. Also in the 
case of comparison of seven Euro 6 engines discussed in 
this paper one can analyse the innovative design solutions, 
usage of innovative materials or overall engine perform-
ance parameters including unitary ones. However, without 
the commercial vehicle – a truck, which is a carrier of the 
engine – even the most perfect automotive engine has no 
reason for being. 

Therefore – in the comparison of Euro 6 engines 
given above, there is no “winner”. The winner can only be  
a whole, complete vehicle. But also between trucks there are 
many significant differences, which does not allow to make  
a relatively objective evaluation. One can mention here such 
solutions as already used in some tractors gear shift algo-
rithms using data provided by the cooperating topographic 
GPS systems or reducing fuel consumption downhill ride 
functions (or so called eco-roll) or last but not least – an 
additional increase of torque and fast switching in the high 
gears. These and other truck features make any comparisons 
extremely difficult. 

Of course there will always be attempts to make objec-
tive evaluations, an excellent example is a road evaluation 
test known as “The test of 1000 points” carried out by 
journalists from the German trucking magazines at the end 
of 2013 [2]. The test was done with typical tractor – trailer 
combinations with Euro 6 trucks supplied by DAF, MAN, 
Mercedes-Benz Scania and Volvo equipped with engines 
rated close to 460 hp/339 kW (± 20 hp/15 kW). Trucks were 
evaluated in many ways, the assessed categories were: cab 

Aby wyznaczyć i porównać szybkobieżność poszczególnych 
silników, do obliczeń przyjęto ekonomiczną prędkość ob-
rotową n = 1100 obr/min. Średnia prędkość tłoka obliczana 
jest ze wzoru: cśr [m/s] = S [m]·n [obr/min]/30, gdzie S to 
skok tłoka w danym silniku (rys. 13). 

Okazuje się, że przy założonej prędkości obrotowej naj-
niższą średnią prędkość tłoka uzyskał silnik Iveco Cursor 13, 
zatem na podstawie tylko tego parametru można by założyć, 
że silnik ten powinien być w porównaniu z pozostałymi 
najmniej obciążony. Oczywiście jakość i rodzaj użytych 
materiałów do produkcji silnika MAN D2676, dla którego 
średnia prędkość tłoka miała wartość najwyższą, może mu 
zapewnić doskonałą trwałość w perspektywie dłuższego 
użytkowania.

5. Testy drogowe 
Przy porównywaniu samochodów należy pamiętać, że 

nie chodzi już wyłącznie o przysłowiowe śruby i nakrętki. 
Istotna jest nowoczesna, „inteligentna” technologia. Także  
i w przypadku proponowanego porównania 500-konnych 
„trzynastek” możemy przeanalizować wykorzystane innowa-
cyjne rozwiązania konstrukcyjne, ocenić zastosowane innowa-
cyjne materiały czy rozwijane osiągi i osiągi jednostkowe. 

Jednak bez swojego „nosiciela” – czyli samochodu 
ciężarowego – nawet najdoskonalszy silnik trakcyjny nie 
ma racji bytu. Zatem, jeśli poszukiwalibyśmy „zwycięzcy” 
naszego porównania silników Euro 6, to jednoznacznego 
werdyktu nie ma. Zwycięzcą może być tylko cały, kom-
pletny pojazd. Ale także i wśród nich napotkamy na istotne 
różnice, niepozwalające na dokonanie obiektywnych ocen. 
Można tu wspomnieć chociażby o takich rozwiązaniach jak 
stosowane już w niektórych ciągnikach algorytmy zmiany 
biegów wykorzystujące dane topograficzne, dostarczone 
przez współpracujące systemy GPS, minimalizujące zu-
życie paliwa funkcje swobodnego toczenia typu eco-roll 
czy dodatkowego zwiększania momentu obrotowego lub 
szybkiego przełączania na najwyższych biegach. Te i inne 
rozwiązania sprawiają, że jakiekolwiek porównania są 
niezwykle trudne.

Oczywiście są podejmowane próby obiektywizowania 
ocen pojazdów, czego doskonałym przykładem może być 
„Test 1000 punktów” przeprowadzony przez dziennikarzy 
z redakcji niemieckich czasopism branżowych pod koniec 
2013 r. [2]. Wykorzystano w nim zestawy ”zaprzężone” 
w topowe ciągniki flagowe takich producentów jak DAF, 
MAN, Mercedes-Benz, Scania i Volvo napędzane silni-
kami Euro 6 o mocy zbliżonej do 460 KM/339 kW (± 20 
KM/15 kW). Samochody oceniano pod wieloma względami,  
w kategoriach: kabina, jazda, osiągi, zużycie paliwa i Ad-
Blue, produktywność i bezpieczeństwo. Szczegóły sposobu 
realizacji „Testu 1000” punktów i końcowe oceny można 
znaleźć w wielu publikacjach – także w internecie [2, 3].

Na pierwszym miejscu wspomnianego „Testu 100 
punktów” znalazł się Mercedes-Benz Actros 1845 z kabiną 
Gigaspace. Analizując szczegółowe wyniki, warto przyj-
rzeć się ocenom uzyskanym przez poszczególne pojazdy  
w kategorii „osiągi”, w której wyróżniono m.in. podkatego-
rię „charakterystyka silnika” oraz „osiągi”. W tej pierwszej 
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comfort and ergonomics, handling, performance, fuel and 
AdBlue consumption, productivity and safety. 

The test mentioned above was won by the Mercedes-
Benz Actros 1845 with Gigaspace cab. However, it is 
interesting to look closer at the results obtained by various 
vehicles in the category “performance”, where attention was 
particularly paid to the engine characteristics. The highest 
rating was given to the Scania DC13 engine, but other diesels 
were rated almost as high. As for the fuel efficiency – the 
best results were obtained by the general winner – Mercedes-
Benz Actros [3]. 

Is it possible to conclude that the results of “The Test 
of 1000 points” settle the problem which truck and which 
engine are the best? Of course not. Despite all efforts on 
repeatability and objectification of the test – it was only  
a press test.

6. Summary 
One should not forget that market shares of a given OEM 

and popularity of the model is not determined only by the 
technology used. For the end user – truck owner – counts (in 
Poland still to a very high degree) the purchase price and, 
more generally speaking – the total cost of ownership of 
the vehicle. Another important factor is the level of service 
and pre- and aftersales, especially in the area of financing 
possibilities, service network density, and scope and cost of 
the maintenance contracts.

Finally, it is the driver behind the wheel having a modern 
Euro 6 tractor or chassis, who must be an excellent specialist. 
In the end it all depends on him: he has an impact on fuel 
consumption, durability and reliability of the vehicle. Finding 
such a person becomes more and more difficult. Even the 
most modern technology on board without the participation 
of a good, conscious driver is almost useless.

najwyżej oceniono silnik Scania DC13 – 25/25 pkt., jednak 
pozostałe oceny to 24 pkt. dla silnika Mercedes-Benz OM471 
i po 24 pkt. dla Paccar MX-13, Volvo D13K i MAN D2676. 
Wszystkie jednostki napędowe miały pojemność skokową 
zbliżoną do 13 litrów. Z kolei w podkategorii „osiągi” naj-
więcej punktów (50/50) otrzymał układ napędowy DAF XF, 
3 modele zdobyły po 48 pkt., jedynie Volvo FH – 46. 

Oceniając zużycie paliwa i AdBlue, brano pod uwagę 
jazdę po płaskiej autostradzie z prędkością 85 km/h, pod-
jazd pod wzniesienie przy maksymalnym wciśnięciu pedału 
przyspieszenia oraz średnie zużycie paliwa i AdBlue na całej 
trasie testowej. Sumarycznie najoszczędniejszy okazał się 
Mercedes-Benz Actros 1845 [3]. 

Czy można stwierdzić, że wyniki „Testu 1000 punktów” 
rozstrzygają problem, która ciężarówka i który silnik są 
najlepsze? Mimo wszelkich starań dotyczących powtarzal-
ności czy obiektywizacji testu – było to tylko test prasowy, 
w dodatku bez udziału pojazdów Iveco i Renault.

6. Podsumowanie 
O udziałach rynkowych danej marki i o popularności 

danego modelu nie decyduje tylko technika. Dla użytkow-
nika liczy się – w Polsce wciąż najbardziej – cena zakupu,  
a ogólniej mówiąc – całkowity koszt własności i użytko-
wania pojazdu. Ważny jest również poziom obsługi przed-  
i posprzedażnej, szczególnie oferta w zakresie obsługi: 
gęstość sieci serwisowej, zakres i koszt kontraktów obsłu-
gowo-naprawczych.

To kierowca zasiadający za kierownicą nowoczesnego 
ciągnika czy podwozia Euro 6 musi być doskonałym fachow-
cem, którego pozyskanie jest coraz trudniejsze. Warto zatem 
dbać o z trudem zgromadzony kapitał, jakim są właśnie do-
brzy kierowcy, bo przecież w efekcie końcowym to wszystko 
od nich zależy: mają wpływ na zużycie paliwa, trwałość  
i niezawodność pojazdu. Nawet najnowocześniejsza technika 
na pokładzie bez ich udziału jest niemal bezużyteczna.
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Nomenclature/Skróty i oznaczenia
CRT Continously Regenerating Trap/filtr cząstek stałych o 

regeneracji ciągłej
DPF  Diesel Particulate Filter/filtr cząstek stałych
EGR Exhaust Gas Recirculation/recyrkulacja spalin
OEM Oryginal Equipment Manufacturer/producent końcowy 
SCR Selective Catalytic Reduction/selektywna redukcja katali-

tyczna
VGT Variable Geometry Turbine/turbosprężarka o zmiennej 

geometrii łopatek kierownicy
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