
– pålidelige ved hver motorstart

Perkins startere og elektriske komponenter 

Originale Perkins komponenter er synonymt med stærk ydeevne, enestående kvalitet og høj pålidelighed. Som vores 

kunde nyder du godt af næsten 90 års erfaring med at udvikle effektive og robuste motorer og drivløsninger. Med origi-

nale Perkins dele kan du være sikker på, at din motor altid er klar til brug – selv i koldt vejr.

Perkins startere – designet til dig

Starteren leverer den kraft, der kræves for at starte kompressionssekvensen i dieselmotoren. Den trækker sin kraft fra 

batteriet, som igen oplades kontinuerligt, mens motoren kører. Du kan kun stole på din Perkins-motor, hvis start- og 

ladesystemet er effektivt og fuldt funktionsdygtigt. Af denne grund er starteren designet specielt til din Perkins-motor. 

Omfattende test af startere og generatorer garanterer maksimal levetid. Dette sikrer, at hver enkelt starter ved normalt 

brug kan startes omkring 36.000 gange – svarende til cirka ti gange om dagen i næsten 10 år.

Elektriske komponenter fra Perkins er kraftfulde, når de skal yde fuld effekt

Dine fordele med Perkins originale startere og generatorer 

 Høj pålidelighed og lang levetid

 Startmotorer og reservedele med det seneste af teknikkens muligheder

 Sikker motorstart og høj vibrationsmodstand

 Sikker funktion af startmotor og generator 

Skift venligst startmotoren, hvis startprocessen svigter. Det tager længere tid for motoren at reagere og starte. Dette 

kan være en defekt i startmotoren.
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Med generatoren er spændingen af remmen vigtig. Hvis den er for løs, glider den. Hvis remspændingen er for høj, kan 

generatorens lejer blive beskadiget. Den optimale tuning af alle komponenter er derfor helt afgørende for at sikre, at din 

motor kører pålideligt.

Dine fordele ved at bruge Perkins originale ventilatorremme

 Optimal kraftoverførsel

 Perfekte løbeegenskaber

 Pålidelighed og styrke gennem fiberforstærkninger

Husk at: Når generatoren udskiftes, skal ventilatorremmen også udskiftes. Tilslutningskablerne bør også kontrolleres og 

udskiftes om nødvendigt.

Vores medarbejdere udarbejder kompetent et attraktivt tilbud til dig. BU Power Systems kan give dig de originale Perkins 

reservedele, du skal bruge for at sikre, at din motor har en lang levetid og kører optimalt. Vores reservedelsportefølje 

omfatter alle vedligeholdelsesdele (f.eks. filtre, kileremme, ventildækselpakninger), motoreftersynsdele (f.eks. stempler, 

ringe, bøsninger, lejer, tætningssæt), elektriske komponenter (f.eks. generatorer, forvarmere, transmittere) og motor olie 

(Perkins dieselmotorolie).

Har du spørgsmål om Perkins startere eller andre Perkins originale reservedele?

Kontakt os på +45 656560. Som din eksklusive Perkins-distributør tilbyder BU Power Systems original kvalitet til rimelige 

priser.


