
Natančno vbrizgavanje za zahtevno delovanje
Perkins sistem goriva

Perkins sistem goriva

Sistem za vbrizgavanje motorja Perkins je bistvenega pomena za delovanje, porabo 
goriva in vrednosti emisij motorja. Zlasti so v ospredju vrednosti emisij trenutnih in 
prihodnjih emisijskih standardov. Črpalke za vbrizgavanje goriva so zelo zapletene 
tehnične komponente. Vsaka črpalka je natančno programirana da zagotovi, da se 
skozi injektorski ventil v zgorevalno komoro poda natančna količina goriva za največjo 
učinkovitost in optimalen izkoristek goriva. Perkins Common Rail Injection ustvarja 
pritiske približno 2000 barov. Vsi sestavni deli sistema Perkins za vbrizgavanje so 
izdelani po najnovejših tehnologijah in zanje veljajo najvišji standardi kakovosti.

Perkins originalni filter za gorivo

Perkins motorji so opremljeni z visokozmogljivim sistemom vbrizgavanja goriva, zato 
potrebujejo visokokakovostno gorivo (DIN EN 590). Za zaščito sistemov za vbrizga-
vanje so vsi motorji opremljeni s prvovrstnimi originalnimi Perkins filtri za gorivo ali 
pred filtri za gorivo. Ti Perkinsovi filtri za gorivo so namenjeni filtriranju delcev umaza-
nije in vode iz goriva, da motor pravilno deluje. Kontaminacija goriva lahko privede 
do izgube delovanja, prekomernega dima, višjih vrednosti emisij ali v najslabšem 
primeru drage poškodbe črpalke za gorivo in injektorjev. Originalni filtri za gorivo 
Perkins so zasnovani tako, da ustrezajo natančnim zahtevam in zagotavljajo najvišjo 
kakovost. Perkins originalni filtri za gorivo zagotavljajo zelo učinkovito ločevanje delcev 
in vode po celotnem sistemu goriva, ščitijo pred prekomerno obrabo in zmanjšujejo 
tveganje za okvaro injektorja.

Perkins brizgalne šobe goriva

Perkins brizgalne šobe so zelo zapleteni sestavni deli v sistemu za gorivo. Pod visokim  
pritiskom (približno 2000 barov) brizgalne šobe ob točno določenem trenutku vbrizga-
jo točno količino goriva v zgorevalno komoro in tako zagotovijo optimalno zgorevanje 
goriva in skladnost z emisijskimi vrednostmi. Ker se lahko izredno prefinjene luknje 
hitro zamašijo, na primer zaradi slabo filtriranega goriva, lahko to povzroči blokade 
in s tem trajne okvare.



BU Power Sistemi d.o.o.

Šuceva ulica 25    4000 Kranj

T +386 (0) 590 76 50 0    F +386 (0) 590 76 50 4

info@bu-perkins.si    www.bu-perkins.si

Ali je vaš sistem vbrizgavanja goriva poškodovan?

Napaka vedno sproži vprašanje, ali jo je mogoče popraviti. BU Power Sistemi vam 
ponujajo celovito ponudbo storitev v primeru okvare črpalke za vbrizgavanje.
Izbirate lahko med naslednjimi tremi možnostmi:

 ponujamo vam originalno novo Perkins črpalko

 dobavimo vam nadomestni del Perkins za vašo črpalko

 nudimo vam popravilo pokvarjene črpalke za vbrizgavanje

Popravilo vaše črpalke za vbrizgavanje je lahko tudi učinkovita in stroškovno dobra 
alternativa novim delom. Pošljete nam vaš pokvarjen stari del in podali vam bomo 
oceno stroškov popravila starega dela, na podlagi katere bomo uskladili popravilo 
vaše črpalke za vbrizgavanje. Po oceni škode se odločite za nadaljnji postopek.

Glede na tehnično potrebo in ekonomsko učinkovitost priporočamo tudi uporabo 
nadomestnih delov Perkins. Perkins nadomestni deli so predelani Perkins izdelki, ki 
so podvrženi standardiziranemu postopku predelave. Rezultat je izdelek enake visoke 
kakovosti kot vsi drugi originalni nadomestni deli Perkins. Garancijsko obdobje je 
12 mesecev. Nadomestne izdelke lahko naročite pri nas v kakovosti OEM in s kratkimi 
dobavnimi roki. 

Se zanimate za Perkinsove vbrizgalne sisteme ali za našo obsežno ponudbo storitev za prenovo?  
Z veseljem vam bomo svetovali.


