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Nyhed: Perkins® Ecoplus-filter 

Det nydesignede Perkins Ecoplus oliefilter er ind-

bygget i de nye Perkins® Syncro 3,6 og 2,8 liter mo-

torer, EU-trin V. Det oprindelige filter indeholder et 

udskifteligt element, der passer ind i motorens 

filterhus. Dette giver mulighed for en hurtig og ren 

udskiftning og reducerer affald. 

Et hurtigt overblik over dine fordele

- Optimal filterydelse af snavspartikler  

- Effektivitet på op til 98,7% 

- Perkins filtre opnår de bedste resultater i sammenlig-

ningstests af olie, diesel og luft filterkapacitet 

- Aktiv support til miljøbeskyttelse 

- Lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger

Bemærk

Derudover tilbyder vi løsninger i form af specielle produkter,  

der forlænger din motors levetid: Vedligeholdelsespakker til  

dieselpartikelfiltre, Perkins Extended Life Coolant, Perkins 

Diesel Engine Oil, vedligeholdelseskontrakter med forskellige 

løbetider og vedligeholdelsesintervaller, vedligeholdelsessæt 

til din motor (også individuelt tilpasset rent kundespecifikt) 

og forlænget garanti på din Perkins motor.

Som din eksklusive Perkins forhandler tilbyder BU Power Systems originalkvalitet til fornuftige priser. 

I tilfælde af spørgsmål kan vi kontaktes på vores servicetelefon 65 560 560.

BU Power Systems tilbyder dig den originale kvalitet, du 

skal bruge for at optimere levetiden på din motor. Vores 

reservedelsportefølje omfatter et omfattende udvalg af 

originale reservedele fra Perkins.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at henlede din opmærk-

somhed på vores udvalg af filtre. Udskiftning af filtre er en 

vigtig del af vedligeholdelsesprogrammet. Originale dele 

og filtre er afgørende for at opretholde motoreffektivitet 

og kontrollere løbende driftsomkostninger. Vores originale 

Perkins filtre opfylder de stadigt stigende krav til en moder-

ne forbrændingsmotors filtersystemer – mere motorkraft, 

højere tryk, højere temperaturer. Perkins er forpligtet til 

at levere topkvalitet og filterydelse og tilbyder de rigtige 

filtersystemer til dig.

Uanset om det er et oliefilter, brændstoffilter eller luftfilter, 

beskytter originale Perkins filtre din Perkins motor mod 

øget slid og motorskader, for at holde den kørende så 

længe som muligt.

Bæredygtighed gennem produktinnovation

Originale filtre fra Perkins


