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Ne glede na to, ali boste popravila motorja opravili sami ali pa jih boste naročili naši servisni ekipi: BU Power Systems vam ponuja 

obsežno ponudbo originalnih rezervnih delov Perkins in storitev za vaš motor.

Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov vključuje različna tveganja, ki jih je treba upoštevati:

 Replike se morda ne bodo 100-odstotno ujemale z originalnimi deli. Zahteve za naše nadomestne dele so določene v tisočih 

obratovalnih urah na naših prototipnih motorjih, preden jih damo na trg, da bi zagotovili, da bo kasneje obratovanje vašega 

motorja varno.

 Trgovci, ki prodajajo neoriginalne rezervne dele, nimajo dostopa do podatkov o originalnih sestavnih delih za vaš specifični 

motor. Zato obstaja tveganje, da bodo naročila dostavljena ne le nepopolna, temveč tudi z napačnimi deli.

 Replike morda ne ustrezajo standardom kakovosti in so manj robustne. Na primer, filtri Perkins® Ecoplus dokazano zdržijo 

45 % dlje kot običajni filtri.

 Montaža neoriginalnih rezervnih delov Perkins lahko vpliva na pravilno delovanje motorja, kar lahko povzroči zastoje v vašem 

poslovanju in draga popravila.

Naši originalni rezervni deli Perkins so popolnoma prilagojeni potrebam vašega motorja in tako zagotavljajo njegovo dolgo 

življenjsko dobo. Naše analize zalog in naročil zagotavljajo, da so običajni rezervni deli vedno na voljo ali pa jih dostavimov 

zelo kratkem času.

Ponudba rezervnih delov BU Power Systems vključuje vse dele za vaš motor, od vzdrževalnih delov in kompletov za vzdrževanje 

specifičnih motorjev do kompletov za remont motorja (npr. bati, batni obročki, puše, ležaji, tesnila), električnih komponent (npr. 

alternatorji, žarilne sveče, stikala) in motornega olja (Perkins Diesel Engine Oil). Tako vam lahko pomagamo razširiti ponudbo 

storitev in hkrati optimizirati skladišče rezervnih delov – ter zmanjšati stroške.

Podjetje BU Power Systems kot vaš ekskluzivni distributer za Perkins ponuja izvirno kakovost po razumnih cenah.

Če imate kakršnakoli vprašanja, nas lahko kontaktirate prek našega servisnega telefona +386 (0) 590 76 50 0.

Za dolgo življenjsko dobo motorja.
Originalni rezervni deli Perkins.


