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Uanset om du selv udfører reparationer på din motor eller om du giver vores serviceteam opgaven: BU Power Systems 
tilbyder dig et omfattende udvalg af originale Perkins reservedele og serviceydelser til din motor.

Brugen af ikke originale reservedele indebærer forskellige risici, som skal tages i betragtning:

 Replikaer kan ikke nødvendigvis svare 100 % til de originale dele. Kravene til vores reservedele bestemmes i tusindvis af 
driftstimer på vores prototype motorer, inden de lanceres på markedet, for at sikre, at du er på den sikre side senere.

 Forhandlere, der sælger ikke originale reservedele, har ikke adgang til de originale komponentdata for din specifikke motor. 
Der er derfor en risiko for, at ordrerne ikke blot leveres ufuldstændige, men også med de forkerte dele.

 Replikaer opfylder muligvis ikke kvalitetsstandarderne og er mindre robuste. F.eks. har Perkins® Ecoplus filtre vist sig at 
holde 45 % længere end konventionelle filtre.

 Montering af ikke originale Perkins reservedele kan påvirke motorens korrekte funktion, hvilket kan medføre dyre 
reparationer.

Vores originale Perkins reservedele er perfekt tilpasset til din motors behov og sikrer derfor din motors levetid. Vores lager og
ordreanalyser sikrer, at almindelige reservedele altid er tilgængelige omfattende og med kort varsel.

BU Power Systems’ reservedelsudvalg omfatter alle dele til din motor, lige fra vedligeholdelsesdele og motorspecifikke 
vedligeholdelsessæt til motorreparationssæt (f.eks. stempler, ringe, bøsninger, lejer, pakninger), elektriske komponenter 
(f.eks. generatorer, glødelamper, kontakter) og motorolie (Perkins Diesel Engine Oil). På den måde kan vi hjælpe dig med at 
udvide dit serviceudbud og samtidig optimere dit reservedelslager – og minimere dine omkostninger.

Som din eksklusive Perkins distributør tilbyder BU Power Systems original kvalitet til rimelige priser.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os via vores servicetelefon 65 560 560.

For en lang motorlevetid.
Perkins originale reservedele. 


