
– niezawodne przy każdym uruchomieniu silnika 

Rozruszniki i podzespoły elektryczne Perkins 

Oryginalne komponenty elektryczne Perkins są synonimem wysokiej wydajności, wyjątkowej jakości i wysokiej  

niezawodności. Jako nasz klient korzystasz z prawie 90-letniego doświadczenia w opracowywaniu wydajnych i 

wytrzymałych silników i rozwiązań napędowych. Dzięki oryginalnym częściom Perkins możesz mieć pewność, że  

Twój silnik będzie zawsze gotowy do pracy – nawet w chłodne dni.

Rozruszniki Perkins – stworzone dla Ciebie

Rozrusznik dostarcza moc wymaganą do uruchomienia sekwencji sprężania w silniku wysokoprężnym. Pobiera ładunek 

z akumulatora, który z kolei jest ładowany w sposób ciągły podczas pracy silnika. Na silniku Perkins można polegać 

tylko wtedy, gdy system rozruchu i ładowania jest skuteczny i w pełni sprawny. Z tego powodu rozrusznik został zapro-

jektowany specjalnie dla Twojego silnika Perkins. Obszerne testy rozruszników i alternatorów gwarantują maksymalną  

żywotność. Gwarantuje to, że każdy rozrusznik można uruchomić co najmniej 36 000 razy – to około dziesięciu razy 

dziennie przez prawie 10 lat.

Podzespoły elektryczne firmy Perkins mocno wyszły ze stanu hibernacji

Twoje korzyści z oryginalnym rozrusznikiem i alternatorami Perkins

 Wysoka niezawodność i długa żywotność

 Rozruszniki i części zamienne w najlepszej technologii wytwarzania

 Bezpieczny rozruch silnika i wysoka odporność na wibracje

 Bezpieczne działanie rozrusznika i alternatora 

Wymień rozrusznik, jeśli następuje spowolnienie procesu rozruchu silnika czyli silnik potrzebuje więcej czasu na reakcję 

i uruchomienie. Może to być usterka rozrusznika.
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W przypadku prawidłowej pracy alternatora ważne jest napięcie paska. Jeśli jest zbyt luźny, ześlizgnie się. Zbyt duże 

napięcie paska może spowodować uszkodzenie łożysk alternatora. Optymalne dostrojenie wszystkich komponentów 

jest zatem absolutnie niezbędne, aby zapewnić niezawodną pracę silnika.

Twoje korzyści z używania oryginalnych pasków klinowych Perkins

 Optymalne przenoszenie mocy

 Doskonałe właściwości jezdne

 Niezawodność i wytrzymałość dzięki wzmocnieniom z włókien

Pamiętaj, że: Przy wymianie alternatora należy również wymienić pasek wentylatora oraz sprawdzić a w razie potrzeby 

wymienić kable połączeniowe.

Nasi pracownicy sprawnie przygotują dla Ciebie atrakcyjną ofertę. BU Power Systems może dostarczyć oryginalne części 

zamienne Perkins, których potrzebujesz, aby zapewnić długą żywotność silnika i jego optymalną pracę. Nasze portfolio 

części zamiennych obejmuje wszystkie części serwisowe (np. filtry, paski klinowe, uszczelki pokryw zaworów), części 

remontowe silnika (np. tłoki, pierścienie, tuleje, łożyska, zestawy uszczelek), elementy elektryczne (np. alternatory, pod-

grzewacze, przekaźniki) oraz silnik olej (olej do silników Diesla Perkins).

Jeśli masz pytania dotyczące rozruszników Perkins lub innych oryginalnych części zamiennych Perkins prosimy skontak-

tuj się z nami pod numerem +48 22 577 04 30.

Jako wyłączny dystrybutor Perkins, BU Power Systems oferuje oryginalną jakość w rozsądnych cenach.


