
Družba BU Power Systems in Perkins že vrsto let zagotavljata storitve obnova motorjev, da podaljšate življenjsko dobo 
vašega stroja in zagotovite boljši donos naložbe. Da bi izpolnili vaše trenutne zahteve, smo pregledali in razširili našo 
ponudbo storitev. Zdaj ponujamo najobsežnejšo paleto obnovljenih motorjev Perkins. Te so zdaj na voljo še hitreje. 
Strankam ponujamo celovito paleto rešitev – od popolnih nadomestkov do posameznih komponent:

Nova popolna zamenjava (kompletni motor)

BU Power Systems ponuja nove nadomestne motorje (z garancijo najmanj 12 mesecev), tudi kot celovito rešitev za 
izbrane modele. Te celovite rešitve vam pomagajo pri izpolnjevanju standardov emisij, zmanjšajo čas izpadov in zmanjšajo 
stroške dela.

Novi nadomestni motor 100 / 400

Kot stroškovno učinkovita alternativa je nadomestni motor, naši motorji so zgrajeni tako, da strankam ponujajo prožnost 
in dodano vrednost. Nadomestni motorji so opremljeni z novim sistemom za vbrizgavanje (visokotlačna črpalka in brizgalne 
šobe) ter po potrebi turbo polnilnikom. Preprosto vgradite nadomestni motor, tako imate koristi od polnih garancij in 
skladnosti z emisijskimi standardi.

Novi in obnovljeni bloki motorjev

Naši novi in obnovljeni bloki motorjev so stroškovno učinkovita možnost popravila z minimalnimi izpadi in nudijo hitro, 
zanesljivo rešitev v primeru večje škode na Perkins motorjih. Bloki so izdelani po enakih specifikacijah kot novi izdelki in 
imajo enako zajamčeno kakovost in garancijo.

Sklop nadomestnega 

motorja

ki jo sestavljen:

- Pol motor

- glava motorja

- odmična gred

- klavirček motorja

- ojnice

- pokrov za olje / pokrov ventila

ni vključen:

- sistem vbrizgavanja goriva

- zobniki / ohišje zobnikov

- oljna črpalka, turbopolnilnik

- hladilnik olja, komplet tesnil

Garancija:  

1 leto brez omejitev delovnih ur

Celoten motor

- celotno obnovljen motor

- vključno s sistemom za vbrizgavanje 

goriva, sistemom senzorjev, turbo-

polnilnikom, hladilnikom sesalnega 

zraka

- sistem za regeneracijo izpušnih 

plinov

Garancija:  

1 leto brez omejitev delovnih ur

Sklop nadomestnega  

motorja 100 / 400 serijo

- popolnoma sestavljen motor, z 

sistemom cevi za gorivo in turbopol-

nilnikom

- paket vključuje: vijake vztrajnika, 

tesnilo pokrova ventila in, če je po-

trebno, tesnilo izpušnega kolektorja

ni vključeno:

- zaganjalnik in alternator

- ohišje vztrajnika in vztrajnika

- ventilator in jermenski pogon

- črpalka za dovod goriva

Garancija:  

1 leto brez omejitev delovnih ur

Pol motor

ki jo sestavljen iz:

- blok motorja

- glavna gred z ležajei

- ojnice

- bat z batnimi obroči

Garancija:  

1 leto brez omejitev delovnih ur

z nadomestnim motorjem Perkins

Podaljšajte življenjsko dobo vašega stroja – 
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BU Power Systems – strokovnjaki za obnovljene in nadomestne motorje

Podjetje BU Power Systems vas lahko celo podpre z motorji, ki niso več v proizvodnji, ali z motorji drugih proizvajalcev. 
Dokazali smo procese, s katerimi zagotovimo, da vsak nadomestni motor – nov ali obnovljen – ustreza ustreznim zah- 
tevanim standardom o emisijah. Kakovost je za nas vedno prednostna naloga, zato za popravilo motorjev uporabljamo 
najnovejše tehnologije. Tako lahko zagotovimo, da nadomestni motor ustreza prvotni specifikaciji OEM in ima standard 
kakovosti novega izdelka. To ne zagotavlja le zmogljivosti motorja in zanesljivosti, ki jo potrebujete, temveč tudi prihrani 
energijo in vire ter prispeva k okolju prijaznejšemu in stroškovno učinkovitejšemu delovanju.

Zakaj uporabljati nadomestni motor podjetja BU Power Systems?

 Primerljive zmogljivosti za del stroškov novega stroja (izberite nadomestni motor ali novo naložbo)

 Optimalna storitev in velika razpoložljivost

 Visoka kakovost (posebni preskusni postopki in standardi kakovosti, test motorjev v lastnem preskusnem centru,  
potni list motorja BU Power Systems)

 Izjemna uporaba originalnih nadomestnih delov Perkins za popravila

 Možni so različni dodatki: prilagodljiva namestitev ali zagotovitev originalnih komponent motorja Perkins  
(zaganjalnik, alternator itd.)

 Enostavna namestitev (možna tudi s strani servisnih tehnikov BU Power Systems)

 Boljše upravljanje življenjskega cikla stroja

 Zmanjšanje izpadov

 Okolju prijaznejša rešitev

 12 mesečna garancija

Kot ekskluzivni Perkins distributer ponuja BU Power Systems originalno kakovost po zmernih cenah. Če imate kakršna 
koli vprašanja o programu Perkins izmenjave, pokličite naš servisni telefon +386 (0) 590 76 50 0.


