
BU Power Systems vam ponuja pristno kakovost, ki zagotavlja, da ima vaš motor dolgo življenjsko dobo in optimalno 
delovanje. Stalne analize zalog in naročil zagotavljajo, da so rezervni deli vedno na voljo v kratkem času.
Originalni nadomestni deli Perkins se dobavljajo iz centralnega skladišča Perkins v Irlam / Manchester (Velika Britanija). 
Centralno skladišče ima površino cca. 18.000 m² z več kot 130.000 različnimi rezervnimi deli. Poleg tega ima BU Power 
Systems regionalna skladišča in zagotavlja stalno razpoložljivost približno 32.000 originalnih nadomestnih delov Perkins. 
Stranke lahko naročijo rezervni dele do 15:00, vsak delovnik, dostava pa poteka brezplačno naslednji delovni dan do 
12. ure.
Poleg originalnih nadomestnih delov Perkins nudimo tudi komplete nadomestnih delov. Ti kompleti so sestavljeni izključno 
iz originalnih nadomestnih delov Perkins. Vsi ustrezni rezervni deli so na voljo v eni dobavi. BU Power Systems lahko 
ustvarja in shranjuje tudi posamezne komplete rezervnih delov, specifične za kupca. Na ta način vam omogočamo, da 
povečate obseg storitev in hkrati zmanjšate lastne zaloge rezervnih delov, kot tudi stroške.

V nadaljevanju boste spoznali vse prednosti originalnih nadomest-
nih delov Perkins:

 Originalne dele proizvaja in dobavlja isti dobavitelj in opravlja se isti  
 proizvodni postopek kot takrat, ko so deli nameščeni v proizvodni  
 liniji motorja.

 Vsi proizvajalci originalnih delov so odobreni s postopkom kakovosti  
 ki ga izvaja Perkins, kjer proizvajalec izdela del z lastnim orodjem  
 podjetja Perkins, ki ga je mogoče uporabiti samo za originalne dele  
 po izvirnem postopku.

 To zagotavlja, da je vsak del izdelan v skladu z ustreznimi dimenzijami  
 in specifikacijami materiala ter funkcijami, kot so načrtovane v motorju.

 To omogoča motorju, da deluje dolgo časa in se izogne posledičnim  
 napakam.

 Za originalne nadomestne dele Perkins velja garancija proizvajalca.

za optimizacijo življenjske dobe Vašega motorja
Originalni nadomestni deli Perkins - 



Tveganja, če ne uporabljate originalnih nadomestnih delov Perkins:

 Največje tveganje pri neoriginalnih komponentah je, da proizvajalec  
 nima dostopa do izvirnega načrta, zato mora rezervni del prilagoditi.

 Posebnih konstrukcijskih odstopanj in posebnih konstrukcijskih  
 značilnosti ni mogoče upoštevati - temeljijo na tisočih urah izkušenj  
 pri upravljanju prototipnih motorjev med validacijo.

 Poleg tega so neoriginalni rezervni deli deli izdelani v veliko manjših  
 količinah, zato je verjetno, da bo proizvodni proces manj robusten,  
 kar lahko vpliva na kakovost sestavnih delov.

 Proizvajalci neoriginalnih delov nimajo dostopa do izvirnih podatkov  
 o montaži za določen motor, zato obstaja tveganje, da morda ne  
 bodo mogli zagotoviti vseh ustreznih delov, ki jih potrebujete za  
 izpolnitev naročila.

 Namestitev neoriginalnih komponent lahko povzroči, da motor ne  
 deluje pravilno, kar povzroči izpad uporabe in draga popravila.

Vas zanimajo naši prilagojeni kompleti rezervnih delov Perkins? Z veseljem vam bomo svetovali. Upoštevajte tudi našo 
trenutno posebno ponudbo za filtre Perkins. 
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