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Palivový systém Perkins 

Palivový systém Perkins 

Vstřikovací systém motoru Perkins je nezbytný pro výkon, optimální spotřebu paliva 
a hodnoty emisí motoru. Důraz je kladen zejména na hodnoty emisí podle součas-
ných a budoucích emisních norem. Vstřikovací čerpadla paliva jsou velmi složité 
technické komponenty. Každé čerpadlo je přesně kalibrováno, aby bylo zajištěno, 
že přes vstřikovací ventil do spalovací komory je dodáno přesně to správné 
množství paliva pro maximální výkon a optimální účinnost motoru. Vstřikování 
Perkins Common Rail vytváří tlak přibližně 29 000 psi. Všechny komponenty 
vstřikovacího systému Perkins jsou vyráběny podle nejnovějších technologických 
postupů a podléhají nejvyšším standardům kvality.

Originální palivový filtr Perkins

Motory Perkins jsou vybaveny vysoce výkonným systémem vstřikování paliva a proto 
vyžadují vysoce kvalitní palivo (DIN EN 590). Pro ochranu vstřikovacích systémů jsou 
všechny motory vybaveny prvotřídními originálními palivovými filtry Perkins nebo 
předběžnou filtrací paliva. Tyto palivové filtry Perkins jsou navrženy tak, aby filtrovaly 
nečistoty a vodu z paliva, aby motor správně pracoval. Znečištění paliva může vést 
ke ztrátě výkonu, nadměrné kouřivosti, vyšším hodnotám emisí nebo v nejhorším 
případě k poškození palivového čerpadla a vstřikovačů. Originální palivové filtry 
Perkins jsou navrženy tak, aby splňovaly přesné požadavky a zajišťovaly nejvyšší 
kvalitu. Originální palivové filtry Perkins poskytují vysoce efektivní separaci částic a 
vody v celém palivovém systému, chrání před nadměrným opotřebením a snižují 
riziko selhání vstřikovače.

Vstřikovače Perkins

Vstřikovače Perkins jsou velmi složité součásti palivového systému. Při vysokém 
tlaku (přibližně 29000 psi) vstřikovače vstřikují přesné množství paliva do spalovací 
komory v přesný čas, a tak zajišťují optimální spalování paliva a dodržování emis-
ních hodnot. Protože extrémně jemné otvory se mohou rychle ucpávat, například 
kvůli špatně filtrovanému palivu, může to vést k zablokování a tím k častým poruchám.



Je váš injekční systém poškozen?

Vada vždy vyvolává otázku, zda je možná oprava. BU Power Systems vám nabízí 
komplexní portfolio služeb v případě závady na vstřikovacím čerpadle. 
Můžete si vybrat z následujících tří alternativ:

 dodáme vám originální nový díl Perkins

 dodáme vám náhradní díl Perkins

 nabízíme opravu vadného vstřikovacího čerpadla

Oprava vstřikovacího čerpadla může být také nákladově efektivní alternativou k 
pořízení nových dílů. Zašlete nám poškozenou původní součástku a my vám po-
skytneme odhad nákladů, na jehož základě s vámi následně koordinujeme opravu 
vstřikovací pumpy. Po posouzení poškození sami rozhodnete o dalším postupu.

V závislosti na technické potřebě a ekonomickém efektu doporučujeme také použití 
náhradních dílů Perkins. Náhradní díly Perkins jsou repasované výrobky Perkins, 
které prošly standardizovaným procesem repase. Výsledkem je produkt stejné kvality 
jako originální náhradní díly Perkins. Záruční doba je 12 měsíců. Náhradní produkty 
si u nás můžete objednat v kvalitě OEM a s krátkými dodacími lhůtami.

Zajímají vás injekční systémy Perkins nebo naše portfolio generálních oprav?  
Rádi vám poradíme - zavolejte na +420 274 773 493.
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