
– spraw, aby Twoja maszyna pracowała dla Ciebie
Regenerowane silniki Perkins 

BU Power Systems jest w stanie wesprzeć Cię silnikami, które nie są już produkowane. Udowodniliśmy, że każdy silnik 
zastępczy – nowy lub odnowiony – spełnia odpowiednie wymagane normy emisji. Jakość jest dla nas zawsze priorytetem,  
dlatego używamy najnowszych technologii do naprawy silników. To pozwala nam upewnić się, że silnik zamienny spełnia  
oryginalną specyfikację OEM i ma standard jakości nowego produktu. Gwarantuje to nie tylko wydajność i niezawodność 
silnika, której potrzebujesz, ale także oszczędza energię i zasoby oraz przyczynia się do bardziej przyjaznej dla środowiska 
i opłacalnej pracy.

Silniki na wymianę

Zdarza się, że naprawa silnika jest nieuzasadniona ekonomicznie lub czas kapitalnego remontu jest zbyt długi. Rozwią- 
zaniem w tym przypadku są silniki na wymianę. Aby zapewnić naszym klientom szybkie rozwiązanie w takich przypadkach,  
gwarantujemy stałą dostępność ponad 200 silników na wymianę marki Perkins. W ten sposób BU Power Systems oferuje 
najbardziej kompleksową gamę regenerowanych silników w branży. Wszystkie silniki do wymiany, a także tzw . „długie sil-
niki“ zostają przed dostawą poddane próbie na wewnętrznym stanowisku testowym silników. Jest to zgodne z naszym 
wysokim standardem jakości. Następnie zregenerowane silniki są malowane i wyposażone w tzw „paszport silnika“ 
BU Power Systems.
BU Power Systems oferuje nowe silniki zamienne (z gwarancją co najmniej 12 miesięcy), również jako kompletne rozwią- 
zanie dla wybranych modeli. Te kompletne rozwiązania pomagają spełniać normy emisji, minimalizować przestoje i obniżać 
koszty pracy.

Long engines z serii 100 / 400

Jako tańsza alternatywa dla kompletnego silnika zamiennego, nasze silniki zamienne zostały zbudowane, aby zapewnić 
klientom elastyczność i wartość dodaną. Long engines są wyposażone w nowy układ wtryskowy (pompa wtryskowa i 
dysze wtryskowe) oraz, w razie potrzeby, w turbosprężarkę. Po prostu budujesz swoje zdemontowane elementy ze starego 
silnika do long engine, aby przywrócić fabryczne osiągi silnika. Korzystasz również z pełnych gwarancji i zgodności z 
normami emisji.
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Short / long blocks i zregenerowane short / long blocks

Nasze short / long blocks są opłacalną opcją naprawy przy minimalnym przestoju i oferują szybkie, niezawodne rozwią-
zanie w przypadku poważnego uszkodzenia silników Perkins. Nasze naprawione short / long blocks są produkowane  
zgodnie z tymi samymi specyfikacjami co nowe produkty i mają tę samą gwarantowaną jakość i gwarancję – ale za ułamek 
kosztów. Dzięki wymianie istniejącego rdzenia silnika nasze (odnowione) short / long blocks mogą zaoferować jeszcze 
większą wartość.

Dlaczego warto korzystać z silnika wymiany firmy BU Power Systems?

 Porównywalna wydajność za ułamek ceny nowej maszyny 

 Wysoka jakość (testy przeprowadzane na wewnętrznym stanowisku Testowym silnika, jeśli możliwość  
 pomalowania i gwarancja silnika BU Power Systems)

 Wyłączne stosowanie oryginalnych części zamiennych Perkins do napraw

 Prosta instalacja 

 Lepsze zarządzanie cyklem życia maszyny

 Ograniczenie przestojów

 Bardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie

 12 miesięcy gwarancji

Jako wyłączny dystrybutor Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalną jakość w rozsądnych cenach. Jeśli masz jakieś 
pytania dotyczące programu wymiany Perkins, zadzwoń na nasz numer serwisowy +48 22 577 04 30.


