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Systemy wtryskowe w silnikach Perkins

Układ wtryskowy silnika Perkins ma zasadnicze znaczenie dla osiągów, zużycia paliwa 
i emisji spalin silnika. W szczególności skupiono się na wartościach obecnych oraz 
przyszłych norm emisji. Pompy wtryskowe są bardzo złożonymi komponentami 
technicznymi. Każda pompa jest precyzyjnie skalibrowana, aby zapewnić, że dokład-
nie odpowiednia ilość paliwa jest dostarczana przez zawór wtryskowy do komory 
spalania w celu uzyskania maksymalnej wydajności i optymalnego zużycia paliwa. 
Wtrysk Common Rail firmy Perkins wytwarza ciśnienie około 2000 barów. Wszystkie 
elementy systemu wtryskowego Perkins są produkowane zgodnie z najnowszym 
stanem techniki i podlegają najwyższym standardom jakości.

Oryginalny filtr paliwa Perkins

Silniki Perkins są wyposażone w wysokowydajny układ wtrysku paliwa i dlatego 
wymagają paliwa wysokiej jakości (DIN EN 590). Aby chronić układy wtryskowe, 
wszystkie silniki są wyposażone w najwyższej jakości oryginalne filtry paliwa Perkins 
lub filtry wstępne paliwa. Filtry paliwa Perkins są zaprojektowane do filtrowania 
cząstek brudu i wody z paliwa, aby silnik działał poprawnie. Zanieczyszczenie paliwa 
może prowadzić do utraty wydajności, nadmiernego zadymienia, wyższych wartości 
emisji lub, w najgorszym przypadku, do kosztownego uszkodzenia pompy paliwa i 
wtryskiwaczy. Oryginalne filtry paliwa Perkins zostały zaprojektowane tak, aby 
spełniać dokładne wymagania, zapewniając najwyższą jakość. Oryginalne filtry paliwa 
Perkins zapewniają wysoce wydajną separację cząstek i wody w całym układzie 
paliwowym, chroniąc przed nadmiernym zużyciem i zmniejszając ryzyko awarii 
wtryskiwacza.

Wtryskiwacze Perkins

Wtryskiwacze Perkins są wysoce złożonymi komponentami w układzie paliwowym. 
Pod wysokim ciśnieniem (ok. 2000 barów) wtryskują dokładną ilość paliwa do komory 
spalania w idealnym momenci, zapewniając w ten sposób optymalne spalanie 
paliwa i zgodność z wartościami emisji. Ponieważ bardzo drobne otwory mogą się 
szybko zapychać, na przykład z powodu źle przefiltrowanego paliwa, może to prowa-
dzić do zatykania się, a tym samym prowadzić do trwałych awarii.
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Czy twój system wtrysku jest uszkodzony?

Wada zawsze rodzi pytanie, czy możliwa jest naprawa? BU Power Systems oferuje 
kompleksową ofertę usług w przypadku usterki pompy wtryskowej.
Możesz wybrać jedną z trzech następujących opcji: 

 dostarczamy oryginalną nową część Perkins

 dostarczamy części zamienne Perkins

W zależności od potrzeb technicznych i efektywności ekonomicznej zalecamy również 
stosowanie części zamiennych Perkins. Części zamienne Perkins to regenerowane 
produkty Perkins, które podlegają znormalizowanemu procesowi regeneracji. Rezulta-
tem jest produkt o tej samej wysokiej jakości, co inne oryginalne części zamienne 
Perkins. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Możesz zamówić u nas części regene-
rowane z krótkimi terminami dostawy.

Jesteś zainteresowany systemami wtryskowymi Perkins lub naszą szeroką ofertą części? 
Z przyjemnością Ci doradzimy.


