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Ať už si opravy motoru provedete sami nebo tím pověříte náš servisní tým, BU Power Systems vám nabízí komplexní sortiment 

originálních náhradních dílů Perkins a servisní služby pro váš motor.

Použití neoriginálních náhradních dílů s sebou nese různá rizika, která je třeba brát v úvahu:

Repliky nemusí odpovídat originálním dílům na 100 %. Požadavky na naše náhradní díly jsou definovány v průběhu tisícíců 

provozních hodin na našich prototypových motorech před jejich uvedením na trh, abychom vám byli schopni v budoucnu 

garantovat jistotu.

Prodejci, kteří prodávají neoriginální díly, nemají přístup k údajům o originálních součástkách pro váš konkrétní motor. Existuje 

proto riziko, že objednávky budou dodány nejen nekompletní, ale také s nesprávnými díly.

Repliky nemusí splňovat standardy kvality a jsou méně robustní. Bylo například prokázáno, že filtry Perkins® Ecoplus mají 

o 45 % delší životnost než běžné filtry.

Montáž neoriginálních náhradních dílů Perkins může ovlivnit správnou funkci motoru, což v důsledku může způsobit prostoje

v provozu stroje a následné nákladné opravy motoru.

Naše originální náhradní díly Perkins jsou dokonale přizpůsobeny potřebám vašeho motoru a zajišťují tak jeho dlouhou životnost. 

Naše analýzy skladových zásob a objednávek zajišťují, že běžné náhradní díly jsou vždy kompletně a v krátkém čase k vaší 

dispozici.

Portfolio náhradních dílů BU Power Systems zahrnuje všechny díly pro váš motor, od údržbových dílů a sad pro specifickou 

údržbu motoru až po sady pro generální opravy motoru (např. písty, kroužky, pouzdra, ložiska, těsnění), elektrické komponenty 

(např. alternátory, žhavicí svíčky, spínače) a motorový olej (Perkins Diesel Engine Oil). Díky tomu vám můžeme pomoci rozšířit 

nabídku služeb a zároveň optimalizovat váš sklad náhradních dílů – a také tím minimalizovat vaše náklady.

Jako váš výhradní distributor značky Perkins nabízí společnost BU Power Systems originální kvalitu za rozumné ceny.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím našeho servisního telefonu +420 724 361 661.

Pro dlouhou životnost motoru.

Originální náhradní díly Perkins.


