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Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz naprawy swojego silnika samodzielnie, czy zlecasz je naszemu zespołowi serwiso-

wemu: BU Power Systems oferuje Państwu kompleksowy asortyment oryginalnych części zamiennych Perkinsa oraz usługi 

serwisowe dla Państwa silnika.

Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych wiąże się z różnymi zagrożeniami, które należy wziąć pod uwagę:

 Zamienniki mogą nie odpowiadać w 100 % częściom oryginalnym. Wymagania dotyczące naszych części zamiennych są 

określane w tysiącach godzin pracy w naszych silnikach prototypowych przed wprowadzeniem ich na rynek, aby później 

zapewnić Państwu bezpieczeństwo pracy silnika

 Dealerzy, którzy sprzedają nieoryginalne części, nie mają dostępu do danych o oryginalnych komponentach dla konkret-

nego silnika. Istnieje zatem ryzyko, że zamówienia zostaną dostarczone nie tylko niekompletne, ale także będą to niewła-

ściwe części.

 Zamienniki mogą nie spełniać standardów jakości i są mniej wytrzymałe. Na przykład udowodniono, że filtry Perkins® Ecoplus 

mają o 45% dłuższą żywotność niż filtry konwencjonalne.

 Montaż nieoryginalnych części zamiennych Perkinsa może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie silnika, co może spowo- 

dować przestoje i kosztowne naprawy.

Nasze oryginalne części zamienne Perkins są idealnie dostosowane do potrzeb Twojego silnika, dzięki czemu zapewniają jego 

długowieczność. Nasze stany magazynowe i odpowiednie analizy stanów magazynowych zapewniają, że popularne części 

zamienne są zawsze dostępne kompleksowo i w krótkim czasie.

Portfolio części zamiennych BU Power Systems obejmuje wszystkie części do Twojego silnika : od części i zestawów do standar-

dowych serwisów silników, po zestawy i części  do remontów silników (np. tłoki, pierścienie, tuleje, łożyska, uszczelki), kompo-

nenty elektryczne (np. alternatory, świece żarowe, przełączniki) oraz olej silnikowy (Perkins Diesel Engine Oil). Dzięki temu 

możemy pomóc Państwu rozszerzyć zakres usług i jednocześnie zoptymalizować magazyn części zamiennych a także zmini-

malizować koszty.

Jako wyłączny dystrybutor firmy Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalną jakość w rozsądnych cenach. W razie jakichkol-

wiek pytań można się z nami skontaktować poprzez nasz telefon serwisowy +48 22 577 04 30.

Dla długiej żywotności silnika.

Oryginalne części zamienne firmy Perkins.


