
BU Power Systems giver dig den originale kvalitet, du har brug for for at sikre, at din motor har lang levetid og kører 
optimalt. Kontinuerlige lager- og ordreanalyser sikrer, at fælles reservedele altid er tilgængelige med kort varsel.
De originale Perkins reservedele afsendes fra Perkins centrallager i Irlam / Manchester (Storbritannien). Centrallageret 
har et areal på ca. 18.000 m² med over 130.000 forskellige reservedele. Derudover har BU Power Systems regionale 
varehuse en konstant tilgængelighed på ca. 32.000 originale Perkins reservedele. Kunder kan bestille til kl. 16.00 og 
levering foregår den følgende arbejdsdag til kl. 12.00.
Udover Perkins originale reservedele tilbyder vi også reservedelssæt. Disse kits består også udelukkende af originale 
Perkins reservedele. Alle relevante reservedele er tilgængelige i en levering. BU Power Systems kan også oprette og 
opbevare individuelle, kundespecifikke reservedelssæt. På denne måde støtter vi dig for at øge dit servicetilbud og 
samtidig minimere din egen reservedelslager – såvel som dine omkostninger.

I det følgende finder du alle fordelene ved Perkins originale  
reservedele i et overblik:

 Originale dele fremstilles og leveres af samme leverandør og fra  
 samme fremstillingsproces som de dele, der er installeret i motoren i  
 produktionslinjen.

 Alle originale fabrikanter er godkendt gennem Perkins kvalitetsproces,  
 hvor producenten leverer delen med Perkins eget værktøj, som kun  
 kan bruges til originale dele efter de originale tegninger.

 Dette sikrer, at hver del er fremstillet til de korrekte dimensioner og  
 materialespecifikationer og funktioner som er designet til motoren.

 Dette giver din motor fordel af lange driftstider og du undgår utilsigtede 
 følgevirkninger, hvis der bruges uoriginale dele.

 Perkins originale reservedele er underlagt producentens garanti.

for at optimere motorens levetid
Perkins original reservedele -



Risiko hvis du ikke bruger originale Perkins reservedele:

 Den største risiko med ikke-originale komponenter er, at producenten  
 ikke har adgang til de originale tegninger og derfor skal kopiere  
 delen uden de originale specifikationer.

 Der kan derfor ikke tages hensyn til specifikke designtolerancer og  
 specielle designfunktioner – som Perkins har, baseret på tusindvis af  
 erfaringer, som prototypemotorer giver under de omfattende tests.

 Desuden fremstilles uoriginale komponenter i meget mindre mængder,  
 så fremstillingsprocessen forventes at være mindre robust styret,  
 hvilket kan påvirke komponenternes kvalitet.

 Leverandører af uoriginale dele har ikke adgang til de originale mon- 
 teringsdata for din specifikke motor, så der er risiko for, at de muligvis  
 ikke kan levere alle de rigtige dele, du har brug for til at opfylde dine 
 behov.

 Installation af uoriginale komponenter kan resultere i, at motoren  
 ikke kører som ønsket, hvilket resulterer i nedetid og dårlige repara- 
 tioner.

Er du interesseret i vores specialdesignede Perkins reservedelssæt? Vi vil med glæde rådgive dig. Vær også opmærk-
som på vores nuværende specialtilbud for Perkins filtre. 
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