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P 3001 BATÁSÅNÁKTAPASZTALATAI

Fraok Lajos 961485-79S (áIlandóvczetð) 2 évc
Géokezel6: Mióta yezeti? 11tvI

FlAT -180/90 13 12000
GéDUDIIS8: ~ kon: J t:vI kem6raIlDotor:.....................
Felúiftás:
P3001relszerelve: 2002. február13.

MEGFlGYELÉSEK, MÉRÉSEK
2002. 02. 13.

Kðzvetlen fclszcrelés utáDi áUaPOt
> Alapjárat
> Kipðrpsibadr
> FOstðI6s
> Zajszint

2002. 03. 07.
FOstðlése csðkkcot.

Zaiszintjénck csðkkenWt m6sok is ázrevctték.
Hidcgindftása kðnnyebb. Gyorsabban, bcrobban. max. ~ keU ráadni a gyújtást.
( K.ázOI6k néUd11csak tðbbszðri ðnindit6zásra indult bc. )
Ereie nðtt. SOkkaI kðnDyebben låpðrðg. ncm Cr6Ikðdik olyan helyco sem. ahol készOl6k nélkOl mår Icfùlladt.
Motorolai fo&yasztása is kicsit mérséldðdðtt. 61iter hclyett Slitcl' utáDtðltåre wlt SZDkSég.
Gåzolaifocø!l7h\!I~ 5 % -aI mérséldðdðU az alapbemááhez képest

P.3001n6JkOl
600

2300
kðzcpcs

er6s

P.300l-c1
700

2350
változatlao
kðzepes- Ncm olyan rcmegðs.

2002.05.10.
FOstðlésehaJáromUao~"t. K~ is kevcscbb.
Zajszintie lålycgcsco a1acsonyabb.SOkkaIegycoletcsebbeo. nyugodtabbanjår a motor. ncm råDgat.
Alaøiárata toribb cmclbdcU 800-ra. (Vissqállftást elvqcztOk.)
Hidegindftása kðnnyebb. mint az clðzð idðszakokban .Az eISð pr6bålknftìcra berobban.
Erðnléte hatúozottan jobb, mint ~6k DéIkØl.Teljcsitmålyc is megnðtt.
Munkavé2zési fordulatajeJcnleg 2100 - 2050 nls. Ha lejjebb esik for4uJata. onn8D is visc~ crðlk&Us DéIkOI.
Ncm kcll vi,..-hpcsolni. ( E~ DéIkOImir 2200 nls -øél vissza kcllcu kapc:soIni.)
Magasabb seb. fokozatban lehct a g.peI dolgozni. PL: 313-ban kðnnyaláa tirCdZOIt. (Egység DéIkOIcsak 312-beo.)
Vfzbðfoka mindig a zðldben manul. annak is az elcjål és a kðz.epén. (Egység DéUd11a pirosba is fclugrott.)
Motorolai fo2Y8SZtás: tov6bb máséklðdðtt - 4 Utcr utáDtð1tiselcgcodð.
Gåzol~fqf"Rms\!I: miD.5 % -aI máséklðdðtt.dc mértOnka 0/'0-05csðkkcnéstis.

( Korábbi fogyaszaú6hoz kqJeSt . )
2002. 08. 14.
A P 3001 feJszcre)ése6Ia 1 000 lze86dt tcljcsitctt.
FOstðIése. kartergA7jI toribb mérséld~
Zajszintie beå11t. - kcUcmes. csendcs. A rádió sokka1 tisztábban ballható.

Hide&rindftåsi good az cgys6g hll'JtD6Iata 6Ia megsziint.
Erðnléte. tcljesftmálve iobb. ~atéIå rugalmassåga sokat javu1t. Át1agban 2050 nl5-CD Icbct vele doIgozni. dc
1800 nlHðI is sim6D. gyorsan fclpðrðg. vJ-lr~pcsol6s DéIkOI. A tabclátjobban birja. Az cgység þsaCt7ft6 6Ia
még Dcm fidladt Ic. . Akadá1yoImål is Jåpðrðg. Ncþezebben esik vissza a fordu1a8a. .
Vfzhðfoka tovåbbra is a zðldben marad. - mclcgbcn és er6s terbclés aIatt is.
Motorolai for.yø!l7b\!I~ måséldðdðU

Utántðltés 200 061 max. 3 Utcr

Gåzolaifogyasztås: 8 - , % .. mqtakarUú

K UDsz i g ct. 2002. auguszbls 14.
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Géotíous : FIAT 180190
Géokael6 : Frank Lajos
P 3001 felszerelve : 2002. fèbruár 13.

2005. 05.18.

Továbbra is csak jót tudok moDdaoi. Az egység ~CZ7ftálAfAóta kicserélðdött a gépem. -
~sodott. .

Égésjavftóva1 4 800 iizemónit doJgozott.
A gép m~1å á~ta azóta váIto.~ Motorikusan három éve nem iaéQyelt iavítást. A
porJasztócsúcsokat azóta uem keDettcserélni, sðt Ô$Ztftanisem.
Miíködési paraméterei azóta is a feljavult mnfen YPnA~ sðt bizonyos voDatko~ még
azóta is történtjavulás. '. .

PL: IGpðrgésibatár 2 400 Dls,JIIIIDkaVégZéSifordulat 2000 Dls.Bzi:két éve mår biztosan
tartja.
~ jgen jó. Már az egység feJSZereJéSénekévében (2002) ðssze1 . a
~ntásban meg".&Jtattamit tud. s azóta is tartja koDdfciójåt.Sokkal jobban telhelbetð. mint a
berendezés DéIkOI.Többet megpømlcá1 -a motor jobban kipörög. s a nyoPIBték8igenj6. .

~kevés az egység tèlszereJéseelðtti mn.}1e7-képest.
Csendesenjár. Szereocsére mår eltèlejtettem a régi hangjåt.
TéIen, nyárom egyfonnán kðnqyen iDdUI.Sprayt az egység tèJszereléseóta uem is Iåtott.
Vizhðfoka is megIepð. de nagy meleg. ~ terbdés esetén is a zöldben marad.. átlagos
mlm1c~végzésesetén a zðld elejébenvan a mlltsüó. (Egység DéIkDlpirosba is tèJment.)
Motorobÿ fogya!ðtálll8a gyåri értéken van. utáDtöJtés nem mi1c~es. ÁttértOnk más oJajra
(4.000 Ozemórás). azóta sem igényel utántöltést.
Véßzett mnn1rá1c: kOmPIeXtaIajmiiVeJéS
Seb.fok. hA~lAþ. ~- 313 P .3001néDd1l312

~ könny4- 411
nehéz - 313 312

forgóbolODa- fordított 4/1 fordított 412
GázoJajfogyasztás: -lényegesen kedvezðbb az egységgel.

- Szántás-170-175 Jiter/nap-8üó/nap P3OO1nélküll8S-190 liter/nap
- Tárcsázás - 3- 41iter1ha P 3001néJkiil5 Iitertis eIérte.

K u n s z ig e t. 2005. maijus18.
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