
Vedligeholdelsen af din Perkins motor er nøglen til dens optimale ydelse. Små ændringer i ydelsen kan nemt forblive ube- 

mærkede, og ofte kan der forekomme et fald på 20 procent i ydelsen, før operatøren bemærker noget. Manglende ved-

ligeholdelsesintervaller kan føre til mindsket ydelse, for ikke at nævne det værste tilfælde, nemlig at en vigtig del svigter.

Vigtigt: passende vedligeholdelsesintervaller

De nødvendige ydelseskontroller varierer afhængigt af motortype og driftsbetingelser, så det tilrådes at sikre, at kontrol-

lerne og hyppigheden er de rigtige for din motor. Det er også værd at nævne, at kontrollerne enten afhænger af kalen-

dertiden eller de driftstimer, som motoren har kørt. For en motor, der næsten altid er i drift, bør kontrollerne finde sted 

langt hyppigere end for en motor, der kun bruges ind imellem. For eksempel anbefales det at skifte motorkølevæske 

hvert andet år – den skal dog udskiftes tidligere, hvis din motor kører i 3.000 timer om året, hvilket svarer til 24/7 drift 

over lidt mere end fire måneder.

BU Service hjælper dig med at bestemme de optimale vedligeholdelsesintervaller for din Perkins motor, så din motor 

fungerer perfekt, og således sikrer en gnidningsløs afvikling af dine forretningsprocedurer. Benyt BU‘s vedligeholdel-

sesservice til at holde dine omkostninger så lave som muligt på lang sigt, for at forhindre maskinsvigt og for at undgå 

større reparationer.

Ud over standardvedligeholdelse er vi specialister i ekstraordinær vedligeholdelse, delvis eller komplet renovering i for- 

bindelse med alle motorreparationer. Hver serviceydelse aftales på forhånd, planlægges i detaljer, udføres på stedet 

eller på vores værksteder ved hjælp af alt reparations- og diagnoseudstyr, hvilket minimerer nedetider.

Derudover tilbyder vi løsninger i form af specielle produkter, der forlænger din motors levetid: Vedligeholdelsespakker 

til dieselpartikelfiltre, Perkins Extended Life Coolant, Perkins Diesel Engine Oil, vedligeholdelseskontrakter med forskel-

lige løbetider og vedligeholdelsesintervaller, vedligeholdelsessæt til din motor (også individuelt tilpasset rent kundespe-

cifikt), forlænget garanti.
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Oliefilter

Den mest moderne teknologi, brug af mate-

rialer af højeste kvalitet, tilbageløbsspærre 

og trykaflastnings ventiler, tætningsringe, 

klæbemidler og filtermedier garanterer en 

optimal oliegennemstrømning og beskyt-

ter din motor mod oliemangel ved enhver 

driftsanvendelse og forhindrer således slid 

eller motorskader.

Brændstoffilter

Ved fremstilling af Perkins originale brænd-

stoffiltre anvendes der kun materialer af 

højeste kvalitet, og således beskyttes f.

eks. højtryksindsprøjtningssystemet mod 

skader forårsaget af almindelige snavspar-

tikler.

Luftfilter

Et originalt Perkins luftfilter stopper 99,99% 

af partiklerne og forhindrer beskadigelse 

af ventiler, ringe og turboladere samtidig 

med at den frie luftstrøm maksimeres.

Nyhed: Perkins® Ecoplus-filter 

Perkins har udvidet sit Perkins® Ecoplus filterprogram med  

et nyudviklet oliefilter. Perkins Ecoplus oliefiltret er indbyg-

get i de nye Perkins® Syncro 3,6 og 2,8 liter motorer, EU-trin 

V. Da Perkins hidtil har brugt et udskifteligt oliefilter i hele 

sin motorserie, benyttede Perkins muligheden for at efter- 

montere filteret som en del af designarbejdet på den nye 

motorserie. Som ved alle Perkins Ecoplus filtre omfatter 

oliefilteret nu et udskifteligt element, der passer ind i maski- 

nens filterhus. Derved reduceres affald, da der ikke skal 

bortskaffes en metalbeholder som med det typiske udskift-

ningsfilter.

Nyt Perkins® Ecoplus oliefilter muliggør hurtig og 

ren udskiftning

En umiddelbar fordel for kunderne er den rene og lette 

udskiftning, som nu er mulig takket være en ændring af 

filtervinklen. Det nye filter står lodret, hvilket gør adgangen 

nemmere, og så snart dækslet åbnes, løber olien automa-

tisk tilbage i blokken. 

Som din eksklusive Perkins forhandler tilbyder BU Power Systems originalkvalitet til fornuftige priser. I tilfælde af spørgsmål 

kan vi kontaktes på vores servicetelefon 65 560 560.

*så længe lager haves eller indtil 31.12.2020

Brug altid originale Perkins filtre

Har du allerede tænkt på at få kontrolleret filtre i din Perkins-motor i år og om nødvendigt udskifte dem?
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