
– udržujte svůj stroj v provozu pro vás
Náhradní motory Perkins 

BU Power Systems vám dokáže poskytnout podporu i pro typy motorů, které se již nevyrábějí. Prověřili jsme veškeré  
postupy, abychom zajistili, že každý náhradní motor – ať nový nebo repasovaný – splňuje příslušné požadované emisní  
normy. Kvalita je pro nás vždy prioritou, a proto používáme nejmodernější technologie pro opravy motorů. To nám umožňu-
je zajistit, aby náhradní motor vyhovoval jeho původní specifikaci OEM a měl kvalitativní standard nového produktu. To 
nejen zaručuje výkon motoru a spolehlivost, kterou potřebujete, ale také šetří energii a zdroje a přispívá k ekologičtějšímu a 
nákladově efektivnějšímu provozu.

Výměna motoru

Oprava porouchaného motoru není vždy ekonomická. Někdy je to i časový faktor, který neumožňuje generální opravu.  
Abychom v takových případech mohli našim zákazníkům poskytnout rychlé řešení, garantujeme stálou dostupnost více  
než 200 náhradních motorů Perkins. Společnost BU Power Systems tak nabízí nejkomplexnější nabídku repasovaných vý-
měnných motorů v oboru. Všechny kompletní výměnné motory i long-engines byly před dodáním podrobeny zkouškám 
na naší zkušebně motorů. Tím je zajištěn náš vlastní standard vysoké kvality. Následně jsou repasované motory lakovány 
a vybaveny pasem motoru BU Power Systems. BU Power Systems nabízí nové náhradní motory (se zárukou minimálně 
12 měsíců) také jako kompletní řešení pro vybrané modely. Tato kompletní řešení vám pomohou splnit emisní normy, 
minimalizovat prostoje a snížit provozní náklady.

Long engines řady 100 / 400

Jako nákladově efektivní alternativa kompletního náhradního motoru jsou naše long engines konstruovány tak, aby 
zákazníkům poskytovaly flexibilitu a přidanou hodnotu. Long engines jsou vybaveny novým vstřikovacím systémem 
(vstřikovací čerpadlo a vstřikovací trysky) a v případě potřeby i turbodmychadlem. Jednoduše sestavíte demontované 
doplňky k tomuto motoru a obnovíte výkon motoru nastavený z výroby. Můžete také využít plných záruk a souladu s 
emisními normami.
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Polomotory / long blocks a opravené polomotory / long blocks

Naše polomotory / long blocks jsou nákladově efektivní možností opravy s minimálními prostoji a nabízejí rychlé a 
spolehlivé řešení v případě vážného poškození motoru Perkins. Naše opravené polomotory / long blocks jsou vyráběny 
podle stejných specifikací jako nové výrobky a mají stejnou zaručenou kvalitu a záruku – avšak za zlomek ceny. Výmě-
nou stávajícího jádra motoru mohou naše (repasované) polomotory/long blocks nabídnout ještě větší hodnotu.

Proč používat náhradní motor od BU Power Systems?

 výměnné a repasované motory pro jakékoli upotřebení

 srovnatelný výkon za zlomek ceny nového stroje 

 optimální servis a vysoká dostupnost

 vysoká kvalita (zkušební jízdy na zkušebním stanovišti motoru, nátěr, je-li požadován, a cestovní pas motoru  
 BU Power Systems)

 výhradní použití originálních náhradních dílů Perkins pro veškeré opravy

 jednoduchá instalace 

 lepší řízení životního cyklu stroje

 snížení prostojů stroje

 ekologičtější řešení

 záruka 12měsíců

Jako váš výhradní distributor Perkins nabízí BU Power Systems originální kvalitu za rozumné ceny. Pokud máte nějaké 
dotazy týkající se programu Perkins Exchange, zavolejte prosím na náš servisní telefon +420 724 361 661.


