
– zanesljivi pri vsakem zagonu motorja
Perkins zaganjači in električni sestavni deli 

Originalne Perkins komponente so sinonim za močne zmogljivosti, izjemne kakovosti in visoke zanesljivosti. Kot naša 
stranka, boste imeli koristi od skoraj 90 let izkušenj pri razvoju učinkovitih in robustnih motorjev in pogonskih rešitev. Z 
originalnimi deli Perkinsa ste lahko prepričani, da bo vaš motor vedno pripravljen za uporabo – tudi v hladnem vremenu.

Perkins zaganjač – namenjen za vas

Zaganjač prinaša moč, potrebno za zagon kompresijnega zaporedja v dizelski motor. Črpa svoj naboj iz baterije, ki pa 
se neprekinjeno polni med delovanjem motorja. Na Perkins motor se lahko zanašate le, če je sistem za zagon in pol-
njenje učinkovit in popolnoma delujoč. Zato je zaganjalnik zasnovan posebej za vaš Perkins motor. Obsežno testiranje 
zaganjačev zagotavlja maksimalno življenjsko dobo. To zagotavlja, da se lahko vsak posamezen zaganjač zažene vsaj 
36.000-krat – ekvivalent približno desetkrat na dan skoraj 10 let.

Zmogljive Perkins električne komponente

Vaše prednosti pri Perkins originalnem zaganjaču in alternatorjih

 Visoka zanesljivost in dolga življenjska doba

 Zaganjači in rezervni deli vedno na zalogi

 Varen zagon motorja in visoka odpornost na vibracije

 Varna funkcija zaganjača in alternatorja

Prosimo, zamenjajte zaganjač motorja, če je mogoče postopek zagona motorja začel pešati. V kolikor traja dlje, da se 
motor odzove in zažene bi to lahko pomenilo, da se je pojavila napaka na zaganjaču motorja.
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Pri Alternatorju je pomembna napetost jermena. Če je preohlapna, lahko zdrsne. Če je napetost jermena preveč napeta, 
se lahko poškodujejo ležaji alternatorja. Optimalnost vseh sestavnih delov je zato nujna, da zagotovite zanesljivo delovanje 
vašega motorja.

Vaše prednosti z uporabo Perkins originalnih jermenov

 Optimalni prenos moči

 Popoln izkoristek

 Zanesljivost in moč s pomočjo ojačanih vlaken

Ne pozabite na to: Ko zamenjate alternator, je potrebno zamenjati tudi jermen ventilatorja motorja. Po potrebi je treba 
preveriti in zamenjati tudi povezovalne kable.

Naši zaposleni bodo za vas pripravili privlačno ponudbo. BU Power Systems vam lahko zagotovi originalne Perkins re- 
zervne dele, ki jih potrebujete, da zagotovite, da ima vaš motor dolgo življenjsko dobo in deluje optimalno. Naš portfelj  
rezervnih delov vključuje vse vzdrževalne dele (npr. filtre, V-jermene, tesnila pokrovov ventilov), dele za generalno po- 
pravilo motorja (npr. bate, obročke, puše, ležaje, tesnilne komplete), električne komponente (npr. alternatorje, žarilne 
svečke, senzorje) in motorno olje (Perkins dizelsko motorno olje).

Imate vprašanja o Perkins zaganjačih ali drugih Perkins originalnih rezervnih delovih?

Kontaktirajte nas na 0590 76 500. Kot ekskluzivni Distributer Perkins, BU Power Systems ponuja izvirno kakovost po 
razumnih cenah.


