
Od wielu lat BU Power Systems i Perkins świadczą usługi regeneracji silników na zamówienie, aby przedłużyć żywotność  

maszyny i zapewnić lepszy zwrot z inwestycji. Aby spełnić Twoje obecne wymagania, zmieniliśmy i rozszerzyliśmy naszą 

ofertę usług. Teraz oferujemy najbardziej kompleksową ofertę regenerowanych silników Perkins. Są one teraz dostępne 

jeszcze szybciej. Oferujemy naszym klientom kompleksową gamę rozwiązań – od kompletnych wymian po poszczególne 

elementy:

Wymiana silnika na nowy (kompletny silnik)

BU Power Systems oferuje nowe silniki zamienne (z gwarancją co najmniej 12 miesięcy), również jako kompletne roz-

wiązanie dla wybranych modeli. Te kompletne rozwiązania pomagają spełniać normy emisji, minimalizować przestoje i 

obniżać koszty pracy. 

Long engines z serii 100 / 400

Jako tańsza alternatywa dla kompletnego silnika zamiennego, nasze silniki zamienne zostały zbudowane, aby zapewnić  

klientom elastyczność i wartość dodaną. Long engines są wyposażone w nowy układ wtryskowy (pompa wtryskowa i  

dysze wtryskowe) oraz, w razie potrzeby, w turbosprężarkę. Po prostu budujesz swoje zdemontowane elementy ze starego 

silnika do long engine, aby przywrócić fabryczne osiągi silnika. Korzystasz również z pełnych gwarancji i zgodności z 

normami emisji.

Short / long blocks i zregenerowane short / long blocks 

Nasze short / long blocks są opłacalną opcją naprawy przy minimalnym przestoju i oferują szybkie, niezawodne rozwiąza-

nie w przypadku poważnego uszkodzenia silników Perkins. Nasze naprawione short / long blocks są produkowane zgodnie 

z tymi samymi specyfikacjami co nowe produkty i mają tę samą gwarantowaną jakość i gwarancję – ale za ułamek 

kosztów. Dzięki wymianie istniejącego rdzenia silnika nasze (odnowione) short / long blocks mogą zaoferować jeszcze 

większą wartość.

Long Block

zawiera:

- short block

- głowice

- wał rozrzadu

- balanser

- popychacze

- Regulacje luzów zaworowych

- Miska olejowa/pokrywa zaworów

nie zawiera:

- układ wtrysku paliwa

- koła zębate / obudowa koła

- pompa olejowa, turbosprężarka

- chłodnica oleju, zestaw uszczelek

Gwarancja: 1 rok bez limitu godzin

Kompletny silnik

- kompletny silnik gotowy do montażu

- zawiera układ wtrysku paliwa, czuj-

niki, i jeśli potrzeba turbosprężarkę z 

intercoolerem

- układ oczyszczania spalin jeżeli jest 

wymagany 

Gwarancja: 1 rok bez limitu godzin

Long engines z serii  

100 / 400 series

- kompletnie wyposażony silnik z 

układem wtryskowym i turbo-

sprężarką jeżeli jest wymagana

- pakiet zawiera: śruby koła za-

machowego, uszczelkę pokrywy 

zaworów i, w razie potrzeby, uszc-

zelkę kolektora wydechowego (dla 

silników wolnossących)

nie zawiera:

- rozrusznik i alternator

- koło zamachowe i obudowa koła 

zamachowego

- wentylator i napęd pasowy

- pompa paliwa

Gwarancja: 1 rok bez limitu godzin

Short block

zawiera:

- blok silnika

- wał korbowy z łożyskiem

- korbowody

- tłok z pierścieniami tłokowymi

- dysze chłodzące, jeśli to konieczne

Gwarancja: 1 rok bez limitu godzin

dzięki zamiennemu silnikowi firmy Perkins

Wydłuż żywotność swojej maszyny – 
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BU Power Systems – eksperci od silników regenerowanych i zamiennych

BU Power Systems jest w stanie wesprzeć Cię silnikami, które nie są już produkowane, lub silnikami innych producentów.  

Udowodniliśmy, że każdy silnik zastępczy – nowy lub odnowiony – spełnia odpowiednie wymagane normy emisji. Jakość 

jest dla nas zawsze priorytetem, dlatego używamy najnowszych technologii do naprawy silników. To pozwala nam upewnić 

się, że silnik zamienny spełnia oryginalną specyfikację OEM i ma standard jakości nowego produktu. Gwarantuje to nie 

tylko wydajność i niezawodność silnika, której potrzebujesz, ale także oszczędza energię i zasoby oraz przyczynia się 

do bardziej przyjaznej dla środowiska i opłacalnej pracy.

Dlaczego warto korzystać z silnika wymiany firmy BU Power Systems?

 Porównywalna wydajność za ułamek ceny nowej maszyny (wybierz silnik zamienny lub nowy)

 Optymalna obsługa i wysoka dostępność

 Wysoka jakość (specjalne procedury testowe i standardy jakości, testy przeprowadzane na wewnętrznym stanowisku 

testowym silnika i paszport silnika BU Power Systems)

 Wyłączne stosowanie oryginalnych części zamiennych Perkins do napraw

 Możliwe różne „dodatki“: elastyczny montaż lub możliwe dostarczenie oryginalnych elementów silnika Perkins 

(rozrusznik, alternator itp.)

 Prosta instalacja (możliwa również przez techników serwisowych BU Power Systems)

 Lepsze zarządzanie cyklem życia maszyny

 Ograniczenie przestojów

 Bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie

 12 miesięcy gwarancji

Jako wyłączny dystrybutor Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalną jakość w rozsądnych cenach. Jeśli masz 

jakieś pytania dotyczące programu wymiany Perkins, zadzwoń na nasz numer serwisowy +48 22 577 04 30.


