
Rozrusznik dostarcza moc potrzebną do uruchomienia sekwencji sprężania w silniku wysokoprężnym. Czerpie energię 

z akumulatora, który z kolei jest stale ładowany podczas pracy silnika.

Możesz polegać na silniku Perkins tylko wtedy, gdy system rozruchu i ładowania jest skuteczny i w pełni funkcjonalny. 

Ta potrzeba niezawodności jest powodem, dla którego Perkins testuje każdy rozrusznik i alternator. Dzięki temu każdy 

rozrusznik można uruchomić co najmniej 36 000 razy. Innymi słowy, każdy rozrusznik Perkins można uruchomić dwa 

razy dziennie, 365 dni w roku, przez ponad 50 lat.

W przypadku niektórych aplikacji, takich jak maszyny pracujące przez całą dobę, silnik faktycznie musi wykonać tylko 

stosunkowo niewielką liczbę uruchomień. Inne silniki muszą być ciągle włączane i wyłączane ponownie. Dlatego konieczne 

jest posiadanie rozrusznika, który działa dzień po dniu, przez cały rok, niezależnie od zastosowania maszyny.

Rozruszniki Prekins – zaprojektowane dla Ciebie

Ze względu na wysoką jakość i wymagające testy, jest mało prawdopodobne, aby twój rozrusznik zawiódł, ale jeśli tak, 

możesz zamówić zamiennik szybko i niedrogo w BU Power Systems. Nasi pracownicy kompetentnie przygotują dla 

Ciebie atrakcyjną ofertę. BU Power Systems może dostarczyć oryginalne części zamienne Perkins potrzebne do zapew- 

nienia długiej żywotności i optymalnej pracy silnika. Ciągłe analizy zapasów i zamówień zapewniają, że standardowe 

części zamienne są dostępne przez cały czas i w krótkim czasie. Nasze portfolio części zamiennych obejmuje wszyst- 

kie części konserwacyjne (np. Filtry, paski klinowe, uszczelki pokrywy zaworów), części do remontu silnika (np. Tłoki, 

pierścienie, tuleje, łożyska, zestawy uszczelnień), elementy elektryczne (np. Alternatory, podgrzewacze, przekaźniki) i 

silnik olej (olej silnikowy Perkins).

Elementy elektryczne Perkins – mocne przy każdym rozruchu

Oryginalne komponenty Perkins są synonimem wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości i wysokiej niezawodności. 

Dzięki oryginalnym częściom Perkins możesz mieć pewność, że Twój silnik będzie zawsze gotowy do pracy, nawet w 

ekstremalnych warunkach pogodowych.

Niezawodna wydajność silnika Perkins
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Zalety oryginalnego rozrusznika i alternatora Perkins (generator)

 Wysoka niezawodność i długa żywotność

 Rozruszniki i części zamienne spełniają najnowsze standardy techniki

 Bezpieczny rozruch silnika i wysoka odporność na wibracje

Jeśli proces rozruchu przebiega zbyt wolno. Silnik reaguje i uruchamia się dłużej. Może to być wada rozrusznika. W 

takim przypadku należy wymienić rozrusznik.

W alternatorze ważne jest napięcie paska. Jeśli będzie zbyt luźny, poślizgnie się. Jeśli napięcie paska jest zbyt wysokie,  

łożyska alternatora mogą ulec uszkodzeniu. Optymalne dostrojenie wszystkich komponentów jest zatem absolutnie 

niezbędne, aby zapewnić niezawodne działanie silnika.

Twoje korzyści wynikające z zastosowania oryginalnych pasków wentylatora Perkins

 Optymalne przenoszenie mocy

 Doskonałe właściwości pracy

 Niezawodność i wytrzymałość dzięki wzmocnieniom z włókien

Pamiętaj, że: przy wymianie alternatora (generatora) należy również wymienić pasek wentylatora. Kable połączeniowe 

należy również sprawdzić i wymienić w razie potrzeby.

Czy masz pytania dotyczące rozruszników Perkins lub innych oryginalnych części zamiennych Perkins? Skontaktuj się  

z nami pod numerem +48 22 577 04 30. Jako wyłączny dystrybutor Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalne części 

w rozsądnych cenach.
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