
Vzdrževanje vašega Perkins motorja je ključno za njegovo optimalno delovanje. Rahle spremembe v delovanju se zlah-
ka ne opazijo, pogosto se lahko zgodi padec za 20 odstotkov, preden uporabnik to opazi. Manjkajoči servisni intervali 
lahko privedejo do zmanjšanja učinkovitosti, in v najslabšem primeru odpovedi vitalnega dela.

Pomembno: ustrezni servisni intervali

Potrebni pregledi zmogljivosti se razlikujejo glede na vrsto motorja in delovne pogoje, zato je pametno zagotoviti, da je 
frekvenca preverjanja primerna za vaš motor. Redni pregledi, ki jih morate opraviti, spadajo v dnevne in tedenske kategori-
je, skupaj z rednimi servisi in določenimi intervali. Vsi imajo isti cilj zagotoviti, da vaš motor deluje čim dlje in pri največji 
učinkovitosti.

Prav tako je potrebno opozoriti, da se pregledi nanašajo na koledarski čas ali na delovne ure, ki jih vaš motor naredi. 
Pregledi naj bi bili pri motorju v stalni uporabi precej pogostejši kot pri občasno uporabljenih. Tako je na primer pripo-
ročljivo menjati hladilno tekočino motorja vsaki dve leti – vendar bo treba prej poskrbeti, če vaš motor naredi 3000 ur, 
kar je enakovredno 24-urnemu delovanju nekaj več kot štiri mesece.

Servis storitev BU vam bo pomagala določiti optimalne servisne intervale za vaš Perkins motor, da zagotovite idealne 
zmogljivosti motorja in da vaši poslovni procesi tečejo nemoteno. Uporabite servisno službo BU, da dolgoročno znižate 
svoje stroške, preprečite okvare stroja in se izognete večjim popravilom.

Poleg standardnega vzdrževanja smo strokovnjaki za izredno vzdrževanje, delne ali popolne prenove vseh tipov motorjev. 
Vsaka storitev je dogovorjena vnaprej, podrobno načrtovana, izvedena na kraju samem ali v naših delavnicah z uporabo 
vse opreme za popravilo in diagnostiko, s čimer se zmanjšajo izpadi.

Poleg tega ponujamo rešitve, ki podaljšajo življenjsko dobo vašega motorja s posebnimi izdelki: servisni paketi za motorje 
s filtri za trdne delce, Perkins hladilno sredstva z podaljšano življenjsko dobo, Perkins Diesel Motorno olje, pogodbe o 
vzdrževanju z različnimi pogoji in servisnimi intervali, servisni kompleti za vaš motor (tudi posamezno po meri), podaljšana 
garancija.
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Oljni filtri

Najsodobnejša tehnologija, uporaba naj-
kakovostnejših materialov, protipovratni 
in tlačni varnostni ventili, tesnilni obroči, 
lepila in filtrirni mediji zagotavljajo opti- 
malen pretok olja in ščitijo vaš motor pri 
vsaki uporabi in s tem prepreči obrabo  
ali poškodbe motorja.

Filtri za gorivo

Pri izdelavi originalnih filtrov za gorivo  
so uporabljeni samo najbolj kakovostni  
materiali in tako zaščitijo na primer 
visokotlačni sistem za vbrizgavanje pred 
poškodbami, ki jih povzročijo delci 
umazanije v sistemih za gorivo.

Zračni filtri

Pravi zračni filter Perkins ustavi 99,99% 
delcev, prepreči poškodbe ventilov, 
obročev in turbopolnilnikov, hkrati pa 
poveča prosti pretok zraka.

Novo: Perkins® Ecoplus-filtri

Perkins je razširil paleto filtrov Perkins® Ecoplus z dodat-
kom na novo oblikovanega oljnega filtra.
Oljni filter Perkins® Ecoplus je nameščen na novih motorjih 
EU Stage V Perkins® Syncro 3,6 in 2,8 litra. Perkins je izko-
ristil priložnost za nadgradnjo filtra kot del načrtovanja, ki se 
je lotil pri novi ponudbi motorjev. Kot pri vseh filtrih Perkins 
Ecoplus, tudi zdaj oljni filter vključuje nadomestljiv element, 
ki se prilega notranjosti filtra na stroju. S tem se zmanjšajo 
odpadki, saj v primerjavi z običajnim filtrom ni mogoče od-
ložiti kovinske posode.

Novi oljni filtri Perkins® Ecoplus omogočajo hitro  

in čisto menjavo

Neposredna korist za stranke je čista sprememba, ki je 
zdaj mogoča zaradi spremembe kota filtra. Novi filter je 
pokončen, kar olajša dostop in ko se pokrovček odpre, se 
olje samodejno odteče nazaj v blok.

Kot ekskluzivni Perkins distributer ponuja BU Power Systems originalno kakovost po zmernih cenah. Če imate kakršna 
koli vprašanja, nas lahko pokličete preko našega telefonskega servisa +386 (0) 590 76 50 0.
*medtem ko zaloge trajajo do 31. decembra 2020

Vedno uporabite originalne filtre Perkins

Ste že razmišljali, da bi filtre v Perkins motorju preverili letos in jih po potrebi zamenjali?
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