
TREND: ALACSONY EMISSZIÓJÚ KISGÉPEK
A KERTBEN
Szigorodik a kerti kisgépek  károsanyag-kibocsátásának szabályozása, így itt is teret nyernek a 
katalizátoros berendezések. Ezek azonban speciális kenőanyagot igényelnek. A MOL Dynamic 
Garden termékcsalád már most kielégíti ezeket az igényeket.

Érdemes foglalkozni egy fűnyírógép károsanyag-emissziójá-
val? Hiszen ezek a benzinmotorok kicsik, az üzemanyag-fo-
gyasztásuk sem jelentős.

Nézzük a számokat!
Az Amerikai Egyesült Államokban évente 20 millió kis ben-

zinmotoros berendezést adnak el. Nagy részük kerti kisgép, 
de a csónakmotorok vásárlása is jelentős.

Tavasszal és nyáron – ha az időjárás kedvező – minden 
hétvégén mintegy 54 millió amerikai állampolgár nyitja ki a 
szerszámos kamráját vagy gazdasági melléképületét, és veszi 
elő a fűnyírógépét, a sövénynyíróját, a láncfűrészét. A kerti 
munka friss levegőn végzett testmozgásnak is kiváló, ami sok 
amerikai polgárra ugyancsak ráfér.

A kerti kisgépek évente 800 millió gallon – kb. három milli-
árd liter – benzint fogyasztanak el. Eközben szennyezik azt a 
friss levegőt, amelyre tulajdonosaik annyira vágytak.

1997 előtt egyáltalán nem foglalkoztak a kerti kisgépek káros-
anyag-emissziójával, noha a berendezések jelentős része egy-
szerű konstrukciójú kétütemű motorral rendelkezett, amely a 
felhasznált üzemanyagnak akár 30-40 százalékát is elégetle-
nül juttatta a környezetbe. A károsanyag-emisszió nagyrészt 
el nem égett szénhidrogén volt. Ám nemcsak az. A kibocsá-
tott szerves vegyületek között, az üzemanyag részleges kémi-
ai átalakulása következtében, jelentős arányban volt jelen a 
szén-monoxid, illetve olyan policiklikus aromás vegyületek, 
amelyek közismerten erősen rákkeltő anyagok.

Kerti kisgépekre vonatkozó emissziós előírások először az 
Európai Unióban születtek. Ezeket vezették be 1997-ben az 
Egyesült Államokban. A szabályozás második fázisa már gya-
korlatilag párhuzamosan zajlott az Egyesült Államokban és 
Európában: a tengerentúlon 2002-ben, Európában 2004-ben 
vált hatályossá, majd 2007-ig évente szigorodtak az előírások. 
Ekkorra a becslések szerint az Amerikai Egyesült Államokban 
évente kb. 350 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül a 
környezetbe, mint a 2002 előtti években.

A kétütemű motorok tehát sokat fejlődtek. Először az 
előkamrás benzinbefecskendezés terjedt el, majd a direkt 
benzinbefecskendezés következett. A mai emissziós normák 
már nem tesznek különbséget kétütemű és négyütemű mo-
torok között, azaz a kétütemű motoroknak is ugyanazokat a 
szigorú előírásokat kell teljesíteniük.

Az önjáró berendezések – például a fűnyíró kistraktorok – 
kategóriáiban az amerikai szabályozást 2011-2012-től újra 
szigorítják. Az elégetlen szénhidrogének és nitrogén-oxidok 
emisszióját további, közel 40 százalékos arányban kell csök-
kenteni.
Az új előírásokat már nem lehet teljesíteni kipufogógáz-keze-
lő berendezések nélkül. A benzinmotoros fűnyírógépeknek 
tehát állandó tartozékai lesznek a katalizátorok, ami a közúti 
járműveknél ma már teljesen természetes.
Várhatóan Európa is követi majd az amerikai példát, ez azon-
ban már inkább az előírások hozzáigazítása lesz a gyakorlat-
hoz. Mivel a kerti kisgépek gyártóinak az amerikai piac rendkí-
vül fontos, mindegyikük felkészült a következő évek amerikai 
emissziós normáinak teljesítésére. Így ma már Magyarorszá-
gon is vásárolhatók katalizátoros kerti kisgépek. Nem vállal-
kozik lehetetlen feladatra az, aki kétütemű benzinmotoros, 
katalizátorral felszerelt láncfűrészt szeretne vásárolni magyar 
forgalmazótól.

A katalizátorral ellátott berendezéseknél figyelni kell az alkal-
mazott motorolajra is. A MOL-LUB Kft. fontos követelménynek 
tekinti, hogy termékei mindig megfeleljenek az aktuális gép-
gyártói előírásoknak. A MOL Dynamic Garden termékcsalád 
minden szempontból eleget tesz a benzinmotor-katalizáto-
rokkal szemben támasztott követelményeknek, így valameny-
nyi terméke a legkorszerűbb, alacsony károsanyag-emissziójú 
kerti kisgépekhez is használható.

A MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 motorolaj magas 
teljesítményszintű (ACEA A3/B3-04; API SL/CF), kiváló motor-
tisztaságot biztosító termék, négyütemű motorral rendelkező 
gépekhez.

A MOL Dynamic Garden 4T 30/40 (API SJ/CF) egyfokozatú 
motorolajat viszkozitási tulajdonságai kimondottan alkalmas-
sá teszik a tavasztól őszig tartó kerti munkákhoz. 

A MOL Dynamic Garden 2T (API TC+; JASO FC; ISO-L-EGD) 
kétütemű motorokhoz jelent kiváló választást. Ez a kiemel-
kedő kopásvédelmet biztosító kétütemű motorolaj tárolás 
idején is véd a korróziótól. Megbízhatóságát tesztek sora bi-
zonyítja.
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