
Startér dodává výkon potřebný ke spuštění kompresní sekvence ve vznětovém motoru. Nabíjí se z baterie, která je zase 

neustále dobíjena za chodu motoru.

Na motor Perkins se můžete spolehnout, pouze pokud je systém spouštění a nabíjení efektivní a plně funkční. Tato potřeba 

spolehlivosti je důvodem, proč Perkins testuje každý startér a alternátor. Tím je zajištěno, že každý startér může být 

spuštěn nejméně 36 000krát. Jinými slovy, každý startér Perkins může být spuštěn dvakrát denně, 365 dní v roce, po 

dobu více než 50 let.

U některých aplikací, jako jsou stroje, které běží nepřetržitě, potřebuje motor skutečně provést pouze relativně malý 

počet startů. Ostatní motory se musí neustále zapínat a vypínat. Je proto nezbytné mít startér, který funguje každý den 

po celý rok, bez ohledu na použití stroje.

Startéry Perkins – vyvinuty pro vás

Vzhledem k vysoké kvalitě a rozsáhlému testování je nepravděpodobné, že by váš startér selhal, ale pokud ano, můžete 

si objednat náhradní rychle a levně u BU Power Systems. Naši zaměstnanci pro vás připraví atraktivní nabídku. BU Power 

Systems vám může poskytnout originální náhradní díly Perkins, které potřebujete k zajištění dlouhé životnosti motoru a 

jeho optimálnímu chodu. Průběžné analýzy zásob a objednávek zajišťují, že standardní náhradní díly jsou dostupné vždy 

a v krátkém čase. Naše portfolio náhradních dílů zahrnuje všechny součásti údržby (např. filtry, klínové řemeny, těsnění 

víka ventilů), generální opravy motoru (např. písty, kroužky, pouzdra, ložiska, soupravy těsnění), elektrické komponenty 

(např. alternátory, předehřívače, převodníky) a motorový olej (Perkins diesel engine oil).

Elektrické komponenty Perkins – výkonné při každém startu

Originální komponenty Perkins jsou synonymem pro silný výkon, vynikající kvalitu a vysokou spolehlivost. S originálními 

díly Perkins si můžete být jisti, že váš motor bude vždy připraven k použití, a to i za extrémních povětrnostních podmínek.

spolehlivý výkon pro váš motor Perkins
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Vaše výhody s originálním startérem a alternátorem (generátorem) Perkins

 Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

 Startéry a náhradní díly podle nejnovějšího stavu techniky

 Bezpečný start motoru a vysoká odolnost proti vibracím

 Bezpečná funkce startéru a alternátoru (generátoru)

Vyměňte startér, pokud se proces startování zpomalí, reakce motoru a samotné startování trvá déle. Příčinou může být 

vadný startér.

U alternátoru je důležité napnutí řemenu. Pokud je příliš volný, sklouzne. Pokud je napnutí řemene přílišné, může dojít k 

poškození ložisek alternátoru. Optimální vyladění všech součástí je proto naprosto nezbytné pro zajištění spolehlivého 

chodu motoru.

Výhody při používání originálních řemenů ventilátoru Perkins

 Optimální přenos výkonu

 Perfektní provozní vlastnosti

 Spolehlivost a síla díky zesílení vláken řemenů

Pamatujte, že: Při výměně alternátoru (generátoru) by měl být také vyměněn řemen ventilátoru. Je třeba rovněž zkontrolovat 

připojovací kabely a v případě potřeby je vyměnit.

Máte dotazy ohledně startérů Perkins nebo jiných originálních náhradních dílů Perkins? Kontaktujte nás na na telefonu 

+420 602 769 108. Jako váš výhradní distributor Perkins nabízí BU Power Systems originální kvalitu za rozumné ceny.
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