
Præcis injektion til kritisk drift
Perkins brændstofsystemer

Perkins brændstofsystemer

Brændstofsystemet i en Perkins motor er vigtigt for motorens ydelse, brændstof-
forbrug og emissionsværdier. Især er emissionsværdierne for de nuværende og 
fremtidige emissionsstandarder i fokus. Brændstofpumperne er meget komplekse 
tekniske komponenter. Hver pumpe er nøjagtigt kalibreret for at sikre, at nøjagtigt 
den rigtige mængde brændstof leveres gennem injektoren ind i forbrændingskamme-
ret for maksimal ydeevne og optimal brændstofeffektivitet. Perkins Common Rail 
Injection producerer et tryk på ca. 2.000 bar. Alle komponenter i Perkins brændstofsy-
stemet er fremstillet efter den nyeste teknik og er underlagt de højeste kvalitets-
standarder.

Perkins originale brændstoffiltre

Perkins motorer er udstyret med et højtydende brændstof indsprøjtningssystem og  
kræver derfor brændstof af høj kvalitet (DIN EN 590). For at beskytte indsprøjtnings-
systemerne er alle motorer udstyret med førsteklasses originale Perkins brænd-
stoffiltre eller brændstof forfiltre. Disse Perkins-brændstoffiltre er designet til at 
filtrere snavspartikler og vand fra brændstof, så motoren fungerer korrekt. Forurening 
i brændstof kan føre til tab af ydeevne, overdreven røg, højere emissionsværdier 
eller i værste fald dyre skader på brændstofpumpe og injektorer. Perkins originale 
brændstoffiltre er designet til at imødekomme de højeste krav og sikre den højeste 
kvalitet. Perkins originale brændstoffiltre giver meget effektiv partikel og vandud-
skillelse i hele brændstofsystemet, og beskytter mod overdreven slid og reducerer 
risikoen for injektorfejl.

Perkins injektorer 

Perkins injektorer er meget komplekse komponenter i brændstofsystemet. Under 
højt tryk (ca. 2000 bar) indsprøjter injektorerne den nøjagtige mængde brændstof i 
forbrændings-kammeret på det nøjagtige tidspunkt og sikrer således optimal for-
brænding af brændstoffet og overholdelse af emissionerne. Da de ekstremt fine huller 
kan tilstoppes hurtigt, for eksempel på grund af dårligt filtreret brændstof, kan dette 
føre til blokeringer og dermed til permanente fejl.
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Er dit brændstofsystem defekt?

En fejl rejser altid spørgsmålet, om en reparation er mulig. BU Power Systems tilbyder 
dig en omfattende serviceportefølje i tilfælde af en defekt i injektionspumpen. 
Du kan vælge mellem følgende tre alternativer: 

 vi leverer den nye originale Perkins del

 vi leverer en Perkins ombytterdel

 Vi tilbyder dig reparation af den defekte injektionspumpe

Reparation af din injektionspumpe kan også være et levedygtigt og omkostningsef-
fektivt alternativ til nye dele. Du sender os din defekte gamle del, og vi vil give dig et 
omkostningsoverslag, på grundlag af hvilket vi koordinerer reparationen af din 
injektionspumpe med dig. Efter skadesvurderingen beslutter du dig for den videre 
procedure.

Afhængig af den tekniske nødvendighed og økonomiske effektivitet anbefaler vi 
også brugen af Perkins ombytter reservedele. Perkins ombytter reservedele er re-
noverede Perkins produkter, der gennemgår en standardiseret renoveringsproces. 
Resultatet er et produkt af samme høje kvalitet som alle andre originale Perkins 
reservedele. Garantiperioden er 12 måneder. Du kan bestille udskiftningsprodukter 
fra os i OEM kvalitet og med korte leveringstider.

Du er interesseret i Perkins brændstofsystemer eller vores omfattende renoveringsportefølje?  
Vi råder dig med glæde. 


