
Zaganjalnik zagotavlja potrebno moč za zagon zaporedja stiskanja v dizelskem motorju. Napolni črpalko iz akumulatorja, 
ki se med delovanjem motorja neprestano polni.

Na svoj Perkins motor se lahko zanesete le, če je sistem za zagon in polnjenje učinkovit in popolnoma funkcionalen. Ta 
potreba po zanesljivosti je razlog, da Perkins preizkuša vsak zaganjalnik in alternator. To zagotavlja, da se lahko vsak 
posamezen zaganjalnik zažene vsaj 36.000-krat. Z drugimi besedami, vsak starter Perkins se lahko zažene dvakrat na 
dan, 365 dni na leto, za več kot 50 let.

Pri nekaterih aplikacijah, kot so stroji, ki delujejo vsak dan, mora motor opraviti le razmeroma majhno število zagonov.  
Ostale motorje je treba stalno vklopiti in izklopiti znova. Zato je nujno imeti zaganjalnik, ki deluje iz dneva v dan, vse leto,  
ne glede na uporabo stroja.

Perkins zaganjalniki – razviti za vas

Zaradi visoke kakovosti in obsežnega testiranja je malo verjetno, da vam zaganjalni motor ne bo uspel, če pa se bo, lahko  
zamenjavo naročite hitro in ugodno pri BU Power Systems. Naši zaposleni bodo za vas kompetentno pripravili privlačno  
ponudbo. BU Power Systems vam lahko priskrbi originalne nadomestne dele Perkins, ki jih potrebujete za zagotovitev,  
da ima vaš motor dolgo življenjsko dobo in deluje optimalno. Nenehne analize zalog in naročil zagotavljajo, da so standar-
dni rezervni deli na voljo ves čas in v kratkem času. Naš portfelj rezervnih delov vključuje vse dele za vzdrževanje (npr.  
Filtre, klinaste jermene, tesnila pokrova ventila), dele za prenovo motorja (npr. Bati, obroči, puše, ležaji, tesnilni kompleti), 
električne komponente (npr. Alternatorji, predgrelniki, oddajniki) in motorno olje (Perkins diesel motorno olje).

Perkins električne komponente – močne ob vsakem zagonu

Pristne Perkins komponente so sinonim za visoko zmogljivost, izjemno kakovost in visoko zanesljivost. Z originalnimi 
Perkins deli boste lahko prepričani, da bo vaš motor vedno pripravljen za uporabo, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.

Zanesljiva zmogljivost vašega Perkinsovega motorja
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Vaše prednosti s prvotnimi zaganjalniki in alternatorji (generatorji) Perkins

 Visoka zanesljivost in dolga življenjska doba

 Zaganjači in nadomestni deli najnovejše tehnologije

 Varen zagon motorja in visoka odpornost na vibracije

 Varna funkcija zaganjalnika in alternatorja (generatorja)

Prosimo, zamenjajte zaganjalnik motorja, če se postopek zagona upočasni. Reakcija in zagon motorja traja dlje. To je lahko 
okvara zaganjalnika.

Pri alternatorju je pomembna napetost jermena. Če je preveč ohlapen, bo zdrsnil. Če je napetost jermena previsoka, se 
lahko poškodujejo ležaji alternatorja. Optimalna prilagoditev vseh komponent je zato nujno potrebna za zagotovitev 
zanesljivega delovanja vašega motorja.

Vaše prednosti z uporabo originalnih jermenov ventilatorjev Perkins

 Optimalen prenos moči

 Odlične pogonske lastnosti

 Zanesljivost in trdnost ojačano z vlakni

Ne pozabite, da: Ko zamenjate alternator (generator), je treba zamenjati tudi pogonski jermen. Priključne kable je treba 
preveriti in jih po potrebi zamenjati.

Imate vprašanja o Perkins zaganjalnikih ali drugih originalnih rezervnih delih Perkins? Pišite nam na +386 (0) 590 76 50 0. 
Kot ekskluzivni Perkins distributer ponuja BU Power Systems originalno kakovost po zmernih cenah.
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