
Kratek pregled prednosti

- Optimalna zmogljivost filtra za delce umazanije

- Učinkovitost do 98,7% 

- Perkinsovi filtri dosegajo najboljše rezultate v primerjal-

nih preizkusih zmogljivosti v razredu filtrov olja, filtrov 

goriva in zračnih filtrov 

- Aktivna podpora varstvu okolja 

- Nizki stroški vzdrževanja in obratovanja

Opomba

Poleg tega ponujamo rešitve, ki podaljšajo življenjsko dobo 

vašega motorja s posebnimi izdelki: servisni paketi za 

motorje s filtri za trdne delce, Perkins hladilno sredstva z 

podaljšano življenjsko dobo, Perkins Diesel Motorno olje, 

pogodbe o vzdrževanju z različnimi pogoji in servisnimi 

intervali, servisni kompleti za vaš motor (tudi posamezno  

po meri) in podaljšana garancija za vaš Perkins motor.
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Novo: Perkins® Ecoplus-filtri

Novo razviti Oljni filter Perkins® Ecoplus je nameščen 

na novih motorjih EU Stage V Perkins® Syncro 3,6 in 

2,8 litra. Originalni filter vključuje zamenljiv element, 

ki se prilega ohišju filtra motorja. To omogoča hitro 

in čisto menjavo ter zmanjša odpadke.

Trajnost z inovativnostjo izdelkov
Originalni filtri podjetja Perkins

Kot ekskluzivni Perkins distributer ponuja BU Power Systems originalno kakovost po zmernih cenah.  

Če imate kakršna koli vprašanja, nas lahko pokličete preko našega telefonskega servisa +386 (0) 590 76 50 0.

BU Power Systems vam ponuja izvirno kakovost, ki jo pot- 

rebujete za optimizacijo življenjske dobe vašega motorja. 

Naš portfelj rezervnih delov vključuje obsežno paleto origi-

nalnih nadomestnih delov podjetja Perkins.

Ob tej priložnosti vas želimo opozoriti na našo paleto filtrov. 

Menjava filtrov je pomemben del vzdrževalnega programa. 

Originalni deli in filtri so ključnega pomena za vzdrževa-

nje učinkovitosti motorja in nadzor tekočih obratovalnih 

stroškov. Naši originalni filtri Perkins izpolnjujejo vse večje 

zahteve, ki jih postavljajo filtrirni sistemi sodobnih motorjev 

z notranjim izgorevanjem – večja moč motorja, višji pritiski, 

višje temperature. Perkins si prizadevaz za vrhunsko kako-

vost in zmogljivost filtriranja ter za vas ponuja prave filtrirne 

sisteme.Ne glede na to, ali gre za oljni filter, filter za gorivo 

ali zračni filter, originalni Perkinsovi filtri ščitijo vaš Perkins 

motor pred povečano obrabo in poškodbami motorja, tako 

da bo čim dlje nemoteno deloval.


