
Údržba motoru Perkins je klíčem k jeho optimálnímu výkonu. Mírné změny ve výkonu mohou snadno zůstat bez povšim-
nutí, často může dojít ke snížení výkonu o 20 procent dříve, než si toho uživatel všimne. Nedodržení servisních lhůt může 
vést ke snížení výkonu, v nejhorším případě pak k selhání životně důležitých součástí motoru.

Důležité: vhodné servisní intervaly

Požadované kontroly výkonu se budou lišit podle typu motoru a provozních podmínek, takže je vhodné zajistit, aby 
kontroly a jejich frekvence byly pro váš motor správné. Pravidelné kontroly, které je třeba provádět, spadají do denních 
a týdenních kategorií, spolu s pravidelným servisem a stanovenými intervaly těchto kontrol. Všechny mají stejný cíl zajistit, 
aby váš motor běžel co nejdéle při maximální účinnosti. Žádné dva plány nejsou úplně stejné, takže byste měli vždy 
zkontrolovat rozvrh kontrol konkrétního motoru.

Rovněž stojí za zmínku, že kontroly se vztahují buď na časový interval, nebo provozní hodiny, během nichž váš motor  
běžel. Kontroly by se měly provádět mnohem častěji u motoru s téměř konstantním používáním, než u motoru používaného  
příležitostně. Například výměna chladicí kapaliny motoru se doporučuje v dvouletém intervalu – ale i dříve, pokud váš 
motor poběží 3 000 hodin (což je ekvivalent provozu 24/7 po více, než 4 měsíce), bude třeba tomu věnovat pozornost.

Služba BU vám pomůže stanovit optimální servisní intervaly pro váš motor Perkins, aby byl zajištěn jeho optimální výkon, a 
aby vaše obchodní procesy probíhaly hladce. Použijte servisní službu BU, abyste dlouhodobě udrželi provozní náklady 
motoru co nejnižší, předcházeli poruchám stroje a vyhnuli se velkým opravám.

Kromě standardní údržby jsme specialisty na mimořádnou údržbu, částečné nebo úplné opravy všech poruch motorů. 
Každá služba je předem domluvena, podrobně naplánována, prováděna na místě u zákazníka nebo v našich dílnách s 
využitím veškerých opravárenských a diagnostických zařízení, čímž se minimalizují prostoje stroje.

Dále nabízíme řešení, která prodlužují životnost vašeho motoru prostřednictvím speciálních produktů: servisní balíčky 
pro filtry pevných částic, chladicí kapalina s prodlouženou životností Perkins Extended Life Coolant, motorový olej Perkins  
Diesel Motor Oil, smlouvy o údržbě s různými podmínkami a intervaly údržby, údržbové sady pro váš motor (také 
individuálně na míru), prodloužená záruka.
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Olejové filtry

Nejmodernější technologie, použití nejkva-
litnějších materiálů, zpětné a tlakové pojist-
né ventily, těsnicí kroužky, lepidla a filtrační 
média zaručují optimální tok oleje a chrání 
váš motor před nízkým obsahem oleje při 
každém použití, a tím zabraňují opotřebení 
nebo poškození motoru.

Palivové filtry

Při výrobě originálních palivových filtrů  
Perkins se používají pouze materiály nejvyš-
ší kvality, a tak například chrání vysokotla-
ký vstřikovací systém před poškozením 
částicemi nečistot v palivových systémech 
typu common rail.

Vzduchový filtr

Originální vzduchový filtr Perkins zadrží 
99,99% částic, což zabraňuje poškození 
ventilů, prstenců a turbodmychadel a záro-
veň maximalizuje volný průtok vzduchu.

Novinka: Perkins® Ecoplus-Filters

Perkins rozšířil svůj sortiment filtrů Perkins® Ecoplus o nový  
olejový filtr. Olejový filtr Perkins® Ecoplus byl namonto- 
ván na nové motory EU Perkins® Syncro 3,6 a 2,8 litru EU  
stupeň V. Předtím, než použil spřádaný olejový filtr napříč  
celou řadou motorů, využil Perkins příležitosti upgrado- 
vat filtr v rámci konstrukčních prací na nové řadě motorů.  
Stejně jako u všech filtrů Perkins Ecoplus i tento olejový filtr 
nyní obsahuje vyměnitelný prvek, který se nachází uvnitř 
pouzdra filtru na stroji. To redukuje odpad, protože neexis-
tuje žádný kovový kanystr, který by se měl likvidovat, ve 
srovnání s typickým šroubovacím (spin-on) filtrem.

Nové olejové filtry Perkins® Ecoplus umožňují  

rychlou a čistou výměnu

Okamžitou výhodou pro zákazníky je čistá výměna, která 
je nyní možná díky úpravě úhlu filtru. Nový filtr je ve svislé 
poloze, což usnadňuje přístup a jakmile se víčko otevře, olej 
se automaticky vypouští zpět do bloku.

Jako váš výhradní distributor Perkins nabízí BU Power Systems originální kvalitu za rozumné ceny. V případě jakýchkoli 
dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím našeho servisního telefonu +420 724 361 661.
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Vždy používejte originální filtry Perkins

Přemýšleli jste letos o kontrole filtrů v motoru Perkins a v případě potřeby o jejich výměně?
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