
– bevar din maskines evne til at arbejde for dig

Perkins udskiftningsmotorer  

BU Power Systems er endda i stand til at yde støtte ved motorer, der ikke længere produceres. Vi har gennemprøvede  

processer for at sikre, at enhver udskiftningsmotor, hvad enten den er ny eller istandsat – opfylder de nødvendige emis- 

sionsstandarder. For os kommer kvalitet altid i første række, så vi bruger de nyeste teknologier til istandsættelse af motorer. 

Sådan kan vi sikre, at udskiftningsmotoren overholder dens originale OEM-specifikation og svarer til kvalitetsstandarden 

for et nyt produkt. Dette garanterer ikke kun den motorydelse og pålidelighed, der er brug for, men sparer også energi 

og ressourcer og bidrager til en mere miljøvenlig og omkostningseffektiv drift.

Udskiftningsmotorer

For at sikre dine maskiners omkostningseffektivitet kan vi give dig den rigtige udskiftningsmotor. Vi garanterer en konstant 

tilgængelighed på over 500 Perkins-udskiftningsmotorer. 

BU Power Systems tilbyder således branchens mest omfattende udvalg af istandsatte ombytningsmotorer. Alle kom- 

plette ombytningsmotorer såvel som komplette motorblokke er blevet testet igennem på vor motortestbænk før levering. 

Dette sikrer vores høje kvalitetsstandard. Efterfølgende bliver de istandsatte motorer malet og udstyret med BU Power 

Systems garanti certifikat. 

BU Power Systems tilbyder nye udskiftningsmotorer (med en garanti på mindst 12 måneder), også som komplet løsning 

til udvalgte modeller. Disse komplette løsninger hjælper med til at overholde emissionsstandarderne, minimere nedeti-

derne og reducere arbejdsomkostningerne.

Komplette motorer i 100- / 400-serien

Som et prisoverkommeligt alternativ til en komplet udskiftningsmotor er vores ombytningsmotorer konstrueret på en 

sådan måde, at de tilbyder vores kunder fleksibilitet og merværdi. Ombytningsmotorer er udstyret med et nyt indsprøjt-

ningssystem (indsprøjtningspumpe og indsprøjtningsdyser) og om nødvendigt en turbolader til udstødningsgas. Man 

monterer ganske enkelt de afmonterede komponenter på ombytningsmotoren for at genskabe motorydelsen fra fabrik-

ken. Drag fordel også af fulde garantier og overholdelse af emissionsstandarderne.
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Short / komplet blokke og istandsatte short / komplet blokke

Vores short / komplet blokke er en billig reparationsmulighed med minimale nedetider, og de byder på en hurtig, pålidelig 

løsning i tilfælde af større skader på Perkins motorerne. Vores istandsatte, short / komplet blokke er fremstillet efter 

samme specifikation som nye produkter og har samme garanterede kvalitet og garanti – dog til en brøkdel af prisen. Ved 

at udskifte den eksisterende motorblok kan vores istandsatte short / komplet blokke byde på en endnu højere værdi.

Hvorfor bruge en ombytningsmotor fra BU Power Systems?

 Ombytnings og renoverede motorer for ethvert behov 

 Sammenlignelig ydelse til en brøkdel af prisen for en ny maskine 

 Optimal service og god tilgængelighed

 Høj kvalitet via testkørsler på vor motortestbænk, maling hvis nødvendigt og

 et garanticertifikat fra BU Power Systems

 Eksklusiv brug af originale Perkins reservedele ved istandsættelsen

 Nem installation 

 Bedre styring af maskinens livscyklus

 Reduktion af nedetider

 En mere miljøvenlig løsning

 12 måneders garanti

Som din eksklusive Perkins-forhandler tilbyder BU Power Systems originalkvalitet til fornuftige priser. I tilfælde af 

spørgsmål vedrørende Perkins’ udskiftningsprogram kan vi kontaktes på vores servicetelefon 65 560 560.


