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Novinka: Perkins® Ecoplus-Filters

Nově navržený olejový filtr Perkins® Ecoplus byl 

namontován na nové motory EU Perkins® Syncro 

3,6 a 2,8 litru EU stupeň V. Originální filtr obsahuje 

vyměnitelný prvek, který zapadá do krytu filtru 

motoru. To umožňuje rychlou a čistou výměnu a 

snižuje množství odpadu.

Udržitelnost díky inovacím výrobků 
Originální filtry Perkins 

Přehled vašich výhod

- Optimální výkon filtru nečistot

- Účinnost až 98,7%

- Filtry Perkins dosahují nejlepších výsledků ve srovnáva-

cích testech kapacity filtrů, pokud jde o olejové, naftové 

a vzduchové filtry

- Aktivní podpora ochrany životního prostředí

- Nízké náklady na údržbu a provoz

Poznámka

Dále nabízíme řešení, která prodlužují životnost vašeho 

motoru prostřednictvím speciálních produktů: servisní ba-

líčky pro filtry pevných částic, chladicí kapalina s prodlou-

ženou životností Perkins Extended Life Coolant, motorový 

olej Perkins Diesel Motor Oil, smlouvy o údržbě s různými 

podmínkami a intervaly údržby, údržbové sady pro váš 

motor (také individuálně na míru) a prodloužená záruka pro 

váš motor Perkins.

Jako váš výhradní distributor Perkins nabízí BU Power Systems originální kvalitu za rozumné ceny. V případě jakýchkoli 

dotazů se na nás můžete obrátit prostřednictvím našeho servisního telefonu +420 274 776 702.

Společnost BU Power Systems vám nabízí originální kvalitu, 

kterou potřebujete k optimalizaci životnosti vašeho moto-

ru. Naše portfolio náhradních dílů zahrnuje ucelenou řadu 

originálních náhradních dílů Perkins.

Při této příležitosti bychom vás rádi upozornili na naši nabíd- 

ku filtrů. Výměna filtrů je důležitou součástí programu údržby 

motoru. Originální díly a filtry mají zásadní význam pro udr- 

žení účinnosti motoru a kontrolu průběžných provozních ná- 

kladů. Naše originální filtry Perkins splňují stále se zvyšující 

nároky kladené na filtrační systémy moderních spalovacích 

motorů – vyšší výkon motoru, vyšší tlaky, vyšší teploty. Spo-

lečnost Perkins dbá na špičkovou kvalitu a výkonnost filtrů 

a nabízí pro vás ty správné filtrační systémy.

Ať už se jedná o olejový, palivový nebo vzduchový filtr, ori- 

ginální filtry Perkins chrání váš motor Perkins před zvýše-

ným opotřebením a poškozením motoru, aby fungoval bez 

problémů co nejdéle.


