
Starteren leverer den krævede kraft, der er nødvendig for starten på kompressionsfølgen i dieselmotoren. Den trækker  

sin ladning fra batteriet, som igen oplades konstant, mens motoren kører. 

Man kan kun stole på sin Perkins motor, hvis start- og opladningssystemet er effektivt og fuldt funktionsdygtigt. Dette 

behov for pålidelighed er grunden til, at Perkins tester hver eneste starter og generator. Dermed tilsikres, at hver enkelt 

starter kan starte mindst 36.000 gange. Anderledes udtrykt kan alle Perkins startere startes to gange om dagen i over 

50 år, 365 dage om året.

Ved enkelte anvendelser, som f.eks. på maskiner, der kører døgnet rundt, skal motoren faktisk kun udføre et relativt lille 

antal startprocedurer. Andre motorer skal til stadighed tændes og slukkes. Det er derfor afgørende at have en starter, 

der fungerer hver dag, året rundt, uanset maskinens anvendelse.

Perkins starter – udviklet til dig

På grund af den høje kvalitet og de omfattende tests er det usandsynligt, at din starter vil svigte, men hvis det sker, kan 

der hurtigt og billigt bestilles en ny fra BU Power Systems. Vores medarbejdere udarbejder på kompetent vis et attraktivt 

tilbud til dig. BU Power Systems tilbyder de originale Perkins-reservedele, du har brug for, så din motor får en lang levetid  

og kører optimalt. Konstante lager- og bestillingsanalyser sikrer, at gængse reservedele til enhver tid er tilgængelige i 

stort antal og med kort varsel. Vores reservedelsportefølje inkluderer alle vedligeholdelsesdele (f.eks. filtre, kileremme, 

ventildækselpakninger), motorrenoveringsdele (f.eks. stempler, ringe, bøsninger, lejer, pakningssæt), elektriske kompo- 

nenter (f.eks. generatorer, forvarmersystemer, transmittere) og motorolie (Perkins dieselmotorolie).

Elektriske komponenter fra Perkins – kraftfuld ved hver start

Originalkomponenter fra Perkins står for kraftfuld ydelse, fremragende kvalitet og høj pålidelighed. Med originaldele 

fra Perkins kan du være sikker på, at motoren er klar til brug på alle tidspunkter – også under ekstreme vejrforhold.

pålidelig ydelse til din Perkins motor

Perkins starter –
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Dine fordele med originale startere og generatorer fra Perkins (generator)

 Høj pålidelighed og lang levetid

 Starter og reservedele på serieteknikkens nyeste stade

 Sikker motorstart og høj vibrationsmodstand

 Sikker funktion af starter og generator

Udskift venligst starteren, hvis startproceduren kun er mulig noget langsommere. Det tager længere tid, før motoren  

reagerer og starter. Det kan dreje sig om en defekt på starteren. 

Remmens spænding er vigtig for generatoren. Hvis den sidder for løst, glider den. Ved for kraftig remspænding kan 

generatorens lejer blive beskadiget. Den optimale koordinering af alle komponenter er derfor yderst vigtig, så motoren 

kører pålideligt.

Dine fordele med Perkins originale kileremme

 Optimal / ideel kraftoverførsel

 Perfekte køreegenskaber

 Pålidelighed og styrke gennem fiberforstærkninger

Glem ikke: Hvis generatoren udskiftes, skal kileremmen også udskiftes. Forbindelseskablerne skal også kontrolleres 

og i givet fald udskiftes.

Har du spørgsmål om startere fra Perkins eller andre originale reservedele fra Perkins? Kontakt os på 65 560 560. Som 

din eksklusive Perkins-forhandler tilbyder BU Power Systems originalkvalitet til fornuftige priser.

*så længe lager haves eller indtil 31.12.2020
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