
BU Power Systems oferuje oryginalną jakość, której potrzebujesz, aby Twój silnik miał długą żywotność i działał opty-
malnie. Ciągłe analizy zapasów i zamówień zapewniają, że wspólne części zamienne są zawsze dostępne w krótkim 
czasie.
Oryginalne części zamienne Perkins są wysyłane z centralnego magazynu Perkins w Irlam / Manchester (Wielka Bry-
tania). Magazyn centralny ma powierzchnię ok. 18 000 m² z ponad 130 000 różnych części zamiennych. Ponadto BU 
Power Systems posiada regionalne magazyny i zapewnia stałą dostępność około. 32 000 oryginalnych części zamien-
nych Perkins. Klienci mogą zamawiać do godziny 16:30, a dostawa odbywa się następnego dnia roboczego do godziny 
12:00.
Oprócz oryginalnych części zamiennych Perkins oferujemy również zestawy części zamiennych. Zestawy te składają 
się wyłącznie z oryginalnych części zamiennych Perkins. Wszystkie istotne części zamienne są dostępne w jednej dos-
tawie. BU Power Systems może również tworzyć i przechowywać indywidualne, specyficzne dla klienta zestawy części 
zamiennych. W ten sposób wspieramy Cię w zwiększaniu zakresu usług, a jednocześnie minimalizujesz własne zapasy 
części zamiennych - jak również koszty.

Poniżej znajdziesz wszystkie zalety oryginalnych części zamien-
nych Perkins:

 Oryginalne części są produkowane i dostarczane przez tego samego  
 dostawcę i z tego samego procesu produkcyjnego, co części zains- 
 talowane na linii produkcyjnej silnika.

 Wszyscy oryginalni producenci części są zatwierdzani przez proces  
 jakości Perkins, w którym producent dostarcza część za pomocą  
 własnych narzędzi Perkins, które mogą być używane tylko do orygi- 
 nalnych części, po oryginalnym wydruku.

 Zapewnia to, że każda część jest produkowana zgodnie z  
 prawidłowymi wymiarami i specyfikacjami materiałowymi oraz  
 funkcjami zaprojektowanymi w silniku.

 Dzięki temu silnik może czerpać korzyści z długiego czasu pracy i  
 uniknąć następczych usterek.

 Oryginalne części zamienne Perkins podlegają gwarancji producenta.

żeby zapewnić długą żywotność silników
Oryginalne części zamienne Perkins - 



Ryzyko, jeśli nie używasz oryginalnych części zamiennych Perkins:

 Największe ryzyko w przypadku nieoryginalnych elementów polega  
 na tym, że producent nieorginalnych elementów nie ma dostępu  
 do oryginalnej dokumentacji technicznej i dlatego musi dokonać tzw.  
 inżynierii wstecznej części – proces badania produktu w celu ustle- 
 nia jak on działa, a także w jaki sposób i jakim kosztem został  
 wykonany.

 Ryzyko braku określonych tolerancji projektowych i specjalnych  
 cech konstrukcyjnych - są one oparte tylko na tysiącach godzin  
 pracy prototypowych silników podczas walidacji.

 Ponadto nieoryginalne komponenty są wytwarzane w znacznie  
 mniejszych ilościach, dlatego proces produkcyjny będzie prawdop- 
 odobnie mniej kontrolowany, co może wpłynąć na jakość kompo- 
 nentów.

 Nieoryginalni dostawcy części nie mają dostępu do oryginalnych  
 danych montażowych dla konkretnego silnika, więc istnieje ryzyko,  
 że mogą nie być w stanie dostarczyć wszystkich właściwych części  
 potrzebnych do realizacji zamówienia.

 Instalacja nieoryginalnych komponentów może spowodować, że silnik 
 nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, co spowoduje przestoje w  
 pracy silnika i kosztowne naprawy.

Jesteś zainteresowany naszymi zestawami części zamiennych Perkins? Chętnie Ci doradzimy.
Proszę również zwrócić uwagę na naszą aktualną ofertę specjalną dla filtrów Perkins

BU Power Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 506/508, budynek „D“    02-844 Warszawa

T +48 22 577 04 30    F +48 22 577 04 40

info@bu-perkins.pl    www.bu-perkins.pl


