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Nowość: filtry Perkins® Ecoplus

Nowo opracowany filtr oleju Perkins® Ecoplus  

został zamontowany w nowych silnikach EU  

Stage V Perkins® Syncro 3.6 i 2.8 litrów. Oryginal-

ny filtr zawiera wymienny element, który pasuje 

do obudowy filtra silnika. Pozwala to na szybką i 

czystą wymianę oraz zmniejsza ilość odpadów.

Zrównoważony rozwój dzięki innowacjom produktowym

Oryginalne filtry Perkins

Twoje korzyści w skrócie

- Optymalna wydajność filtrowania cząstek brudu

- Wydajność nawet do 98.7% 

- Filtry Perkins osiągają najlepsze wyniki w testach  

porównawczych wydajności filtrów w odniesieniu do 

filtrów oleju, oleju napędowego i powietrza 

- Aktywne wsparcie ochrony środowiska 

- Niskie koszty eksploatacji

Uwaga

Ponadto oferujemy rozwiązania przedłużające żywotność 

silnika dzięki specjalnym produktom: pakiety serwisowe 

dla filtrów cząstek stałych, Perkins Extended Life Coolant, 

Perkins Diesel Engine Oil, umowy serwisowe z różnymi wa- 

runkami i okresami serwisowymi, zestawy serwisowe do sil-

nika (również indywidualnie dostosowane) oraz przedłużoną 

gwarancję dla Twojego silnika Perkins.

Jako wyłączny dystrybutor Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalną jakość w rozsądnych cenach. Jeśli masz jakieś 

pytania, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego telefonu serwisowego +48 22 57704 30.

BU Power Systems oferuje oryginalną jakość wszystkich  

produktów, której potrzebujesz, aby zoptymalizować ży-

wotność silnika. Nasza oferta części zamiennych obejmuje  

szeroką gamę oryginalnych części zamiennych firmy Perkins.

Korzystając z okazji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę 

na naszą ofertę filtrów. Wymiana filtrów jest ważną częścią  

programu konserwacji. Oryginalne części i filtry mają 

kluczowe znaczenie dla utrzymania sprawności silnika i 

kontrolowania bieżących kosztów operacyjnych. Nasze 

oryginalne filtry Perkins spełniają stale rosnące wymagania 

stawiane układom filtracyjnym nowoczesnych silników spa-

linowych – większa moc silnika, wyższe ciśnienia, wyższe 

temperatury. Perkins zobowiązuje się do najwyższej jako-

ści i wydajności filtrów oraz oferuje odpowiednie systemy 

filtrów do każdego rodzaju silnika Perkins.

Niezależnie od tego, czy jest to filtr oleju, filtr paliwa czy 

filtr powietrza, oryginalne filtry Perkins chronią Twój silnik 

Perkins przed zwiększonym zużyciem i uszkodzeniem silni-

ka, aby zapewnić płynną pracę tak długo, jak to możliwe.


