
Forlæng din maskines levetid – 

med en udskiftningsmotor fra Perkins

I mange år har BU Power Systems og Perkins tilbudt tilpassede motorreparationer for at øge maskinens levetid og øge  

rentabiliteten af din investering. For at imødekomme dine nuværende krav har vi revideret og udvidet vores tilbud. Vi til- 

byder branchens mest omfattende udvalg af istandsatte Perkins-udskiftningsmotorer. Disse står nu til rådighed endnu hur-

tigere. Vi tilbyder vores kunder en mangfoldighed af varianter – fra en fuldstændig udskiftning til enkelte komponenter:

Ny, fuldstændig udskiftning (komplet motor)

BU Power Systems tilbyder nye udskiftningsmotorer (med en garanti på mindst 12 måneder), også som komplet løsning til 

udvalgte modeller. Disse komplette løsninger hjælper med til at overholde emissionsstandarderne, minimere nedetiderne 

og reducere arbejdsomkostningerne. 

Komplet motorer i 100- / 400-serien

Som et prisoverkommeligt alternativ til en komplet udskiftningsmotor er vores ombytningsmotorer konstrueret på en sådan 

måde, at de tilbyder vores kunder fleksibilitet og merværdi. Ombytningsmotorer er udstyret med et nyt indsprøjtnings-

system (indsprøjtningspumpe og indsprøjtningsdyser) og om nødvendigt en turbolader til udstødningsgas. Man monte-

rer ganske enkelt de afmonterede komponenter på ombytningsmotoren for at genskabe motorydelsen fra fabrikken. 

Drag også fordel af fulde garantier og overholdelse af emissionsstandarderne.

Short / komplet blokke og istandsatte short / komplet blokke 

Vores short / komplet blokke er en billig reparationsmulighed med minimale nedetider, og de byder på en hurtig, pålide-

lig løsning i tilfælde af større skader på Perkins motorerne. Vores istandsatte, short / komplet blokke er fremstillet efter 

samme specifikation som nye produkter og har samme garanterede kvalitet og garanti – dog til en brøkdel af prisen. 

Ved at udskifte den eksisterende motorblok kan vores (istandsatte) short / komplet blokke byde på en endnu højere værdi.

Lang blok

Lang blok – bestående af:

- Kort blok

- Topstykke

- Knastaksel

- Ventilløfteaksel

- Ventilstænger

- Ventilspil er indstillet

- Oliesump / ventildæksel formonteret 

som beskyttelse 

Ikke inkluderet:

- Brændstofsystem

- Tandhjul / hjulkasse

- Oliepumpe, turbolader

- Oliekøler, pakningssæt

Garanti: 1 år uden timebegrænsning

Komplet motor

- Komplet motor lige til at montere

- Inkl. indsprøjtningssystem,  

sensorsystem og evt. turbolader, 

evt. intercooler

- Evt. efterbehandlingssystem til 

udstødning

Garanti: 1 år uden timebegrænsning

100/400-seriens lange motorer

- Kompletmonteret motor inklusive 

indsprøjtningssystem og evt.  

turbolader

- Tilbehørspakke: Svinghjulbolte, 

ventildækselpakning og evt.  

udstødningsmanifoldpakning  

(på indsugningsmotorer)

Ikke inkluderet:

- Starter & generator

- Svinghjul & svinghjulshus

- Ventilator & remtræk

- Brændstofpumpe

Garanti: 1 år uden timebegrænsning

Short Block

Bestående af:

- Motorblok

- Krumtapaksel med lejer

- Plejlstænger

- Stempler m. stempelringe

- Wedi (bagest)

- evt. køledyser

Garanti: 1 år uden timebegrænsning
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BU Power Systems – eksperter i istandsættelse og udskiftningsmotorer

BU Power Systems er endda i stand til at yde støtte ved motorer, der ikke længere produceres, eller ved motorer fra andre 

producenter. Vi har gennemprøvede processer for at sikre, at enhver udskiftningsmotor – hvad enten den er ny eller 

istandsat – opfylder de nødvendige emissionsstandarder. For os kommer kvalitet altid i første række, så vi bruger de 

nyeste teknologier til istandsættelse af motorer. Sådan kan vi sikre, at udskiftningsmotoren overholder dens originale 

OEM-specifikation og svarer til kvalitetsstandarden for et nyt produkt. Dette garanterer ikke kun den motorydelse og 

pålidelighed, der er brug for, men sparer også energi og ressourcer og bidrager til en mere miljøvenlig og omkostnings-

effektiv drift.

Hvorfor bruge en udskiftningsmotor fra BU Power Systems?

• Sammenlignelig ydelse til en brøkdel af prisen for en ny maskine (beslutning om udskiftningsmotor eller ny inve-

stering)

 Optimal service og god tilgængelighed

 Høj kvalitet (specielle kontrolprocedurer og kvalitetsstandarder, kontrolkørsler på den interne motortestbænk og 

et motorpas fra BU Power Systems)

 Eksklusiv brug af originale Perkins-reservedele ved istandsættelsen

 Vidt forskellig „tilføjelser“ mulige: fleksibel montering eller levering af originale Perkins-motorkomponenter mulig 

(starter, generator osv.)

 Nem installation (også af serviceteknikere fra BU Power Systems)

 Bedre styring af maskinens livscyklus

 Reduktion af nedetider

 En mere miljøvenlig løsning

 12 måneders garanti

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

vedrørende Perkins’ udskiftningsprogram kan vi kontaktes på vores servicetelefon 65 560 560.


