
– poskrbite, da bo vaš stroj delal namesto vas
Perkins nadomestni motorji 

Podjetje BU Power Systems vas lahko celo podpre z motorji, ki niso več v proizvodnji. Dokazali smo procese, s katerimi  
zagotovimo, da vsak nadomestni motor – nov ali obnovljen – ustreza ustreznim zahtevanim standardom o emisijah. 
Kakovost je za nas vedno prednostna naloga, zato za popravilo motorjev uporabljamo najnovejše tehnologije. Tako lahko 
zagotovimo, da nadomestni motor ustreza prvotni specifikaciji OEM in ima standard kakovosti novega izdelka. To ne  
zagotavlja le zmogljivosti motorja in zanesljivosti, ki jo potrebujete, temveč tudi prihrani energijo in vire ter prispeva k 
okolju prijaznejšemu in stroškovno učinkovitejšemu delovanju.

Nadomestni motorji

Včasih popravilo motorja ni več ekonomično, ali pa čas, ki postaja danes vse pomembnejši dejavnik, ne dopušča obnove.  
Da bi našim strankam v teh primerih ponudili hitre rešitve, zagotavljamo stalno razpoložljivost več kot 200 motorjev Perkins.  
BU Power Systems tako ponuja najbolj obsežno paleto obnovljenih motorjev v industriji. Vsi obnovljeni motorji za menjavo  
kot tudi so bili pred dobavo preizkušeni na interni preskusni napravi za motorje. To zagotavlja naš standard visoke kakovo-
sti. Nato so obnovljeni motorji pobarvani in opremljeni s potnim listom motorja BU Power Systems. BU Power Systems 
ponuja nove nadomestne motorje (z garancijo najmanj 12 mesecev), tudi kot celovito rešitev za izbrane modele. Te celovite 
rešitve vam pomagajo pri izpolnjevanju standardov emisij, zmanjšajo čas izpadov in zmanjšajo stroške dela.

Novi nadomestni motor 100 / 400

Kot stroškovno učinkovita alternativa je nadomestni motor, naši motorji so zgrajeni tako, da strankam ponujajo prožnost 
in dodano vrednost. Nadomestni motorji so opremljeni z novim sistemom za vbrizgavanje (visokotlačna črpalka in briz-
galne šobe) ter po potrebi turbo polnilnikom. Preprosto vgradite nadomestni motor, tako imate koristi od polnih garancij 
in skladnosti z emisijskimi standardi.
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Novi in obnovljeni bloki motorjev

Naši novi in obnovljeni bloki motorjev so stroškovno učinkovita možnost popravila z minimalnimi izpadi in nudijo hitro, 
zanesljivo rešitev v primeru večje škode na Perkins motorjih. Bloki so izdelani po enakih specifikacijah kot novi izdelki in 
imajo enako zajamčeno kakovost in garancijo.

Zakaj uporabljati nadomestni motor podjetja BU Power Systems?

 Nadomestni in obnovljeni motorji za vse potrebe

 Primerljive zmogljivosti za del stroškov novega stroja 

 Optimalna storitev in velika razpoložljivost

 Visoka kakovost (test motorjev v lastnem preskusnem centru, po potrebi barvanje, potni list motorja  

 BU Power Systems)

 Izjemna uporaba originalnih nadomestnih delov Perkins za popravila

 Enostavna namestitev 

 Boljše upravljanje življenjskega cikla stroja

 Zmanjšanje izpadov

 Okolju prijaznejša rešitev

 12 mesečna garancija

Kot ekskluzivni Perkins distributer ponuja BU Power Systems originalno kakovost po zmernih cenah. Če imate kakršna 
koli vprašanja o programu Perkins izmenjave, pokličite naš servisni telefon +386 (0) 590 76 50 0.


