
do 15% redukcji  zużycia paliwa 
w lokomotywach spalinowych

—
saves up to 15% fuel

FUELSAVER jest syste-
mem opracowanym przez 
VIS Systems ograniczają-
cym zużycie paliwa przez 
lokomotywy z silnikami 
diesla.

FUELSAVER is a system 
designed by VIS Systems 
reducing the fuel 
consumption of diesel 
locomotives.

FUELSAVER na bieżąco zbiera informacje o sta-

nie silnika spalinowego w czasie rzeczywistym 

i na ich podstawie specjalnie opracowany algo-

rytm aktywuje procedurę automatycznego wyłą-

czenia lub ponownego włączenia silnika spalino-

wego w zależności od aktualnego stanu.  

FUELSAVER collects real-time information about 

condition of the diesel engine and, based on 

them, a specially developed algorithm activates 

the auto-off or re-start procedure of the diesel 

engine, depending on the current state.

FUELSAVER zapewnia oszczędności paliwa spa-

lanego na biegu jałowym nawet do 15%. 

FUELSAVER saves up to 15% fuel at idle mode.



poprawie zarządzania czasem pracy silnika spalinowego

ciągłej kontroli kluczowych parametrów pracy silnika 

spalinowego, układu chłodzenia, układu hamulcowego, 

baterii rozruchowych

umożliwieniu wydłużeniu okresów utrzymania technicz-

nego opartych na przebiegach motogodzinowych (MTH)

zapewnieniu redukcji zużycia paliwa i oleju

zapewnieniu obniżenia emisji CO2, NOX oraz cząstek 

stałych

konfiguracji systemu opartej na dokładnych i wielo-

miesięcznych badaniach rzeczywistego trybu pracy 

lokomotyw spalinowych u wiodących przewoźników 

kolejowych w zróżnicowanych warunkach klima-

tycznych

możliwości transmisji online badanych parametrów 

pracy lokomotywy dzięki dostępnemu modułowi ko-

munikacyjnemu wykorzystującym protokoły: GSM/

GPRS (jako opcja do systemu FuelSaver)

providing fuel and oil reduction

ensuring reductions in CO2, NOX and particles emis-

sions

system configuration based on thorough and deep 

research of the actual modes of operation of diesel 

locomotives by leading rail operators in a variety of 

climatic conditions

possibility of online transmission of measured oper-

ating parameters of a locomotive using an available 

communication module vis the following protocols: 

GSM / GPRS (optional for FuelSaver)

improved management of the running time of diesel 

engine

continuous control of key operating parameters of 

the engine, cooling system, braking system, starter 

batteries

enabling longer maintenance periods based on hourly 

maintenance schemes

System FuelSaver jest unikalny dzięki: FuelSaver is unique thanks to:

VIS Systems SP. z o. o. 

Wyszyńskiego 11, 

44-101 Gliwice, Poland  

tel.: +48 32 788 21 97, fax.: +48 32 788 21 98 

office@vis-systems.pl www.vis-systems.pl


