
– spolehlivé při každém startu motoru

Startéry a elektrické komponenty Perkins  

Originální komponenty Perkins jsou synonymem masivního výkonu, vynikající kvality a vysoké spolehlivosti. Jako náš  

zákazník můžete profitovat z téměř 90 let zkušeností s vývojem efektivních a robustních motorů i různých řešení pohonů. 

S originálními díly Perkins si můžete být jisti, že váš motor bude vždy připraven k použití – a to i za chladného počasí. 

Startéry Perkins – navržené pro vás

Startér dodává energii potřebnou k nastartování kompresní sekvence vznětového motoru. Svůj náboj čerpá z akumulátoru,  

který se zase průběžně dobíjí za chodu motoru. Na motor Perkins se můžete spolehnout pouze tehdy, pokud je startovací 

a nabíjecí systém účinný a plně funkční. Z tohoto důvodu je startér navržen speciálně pro váš motor Perkins. Rozsáhlé 

testování startérů a alternátorů zaručuje jejich maximální životnost. Proto lze každý jednotlivý startér nastartovat nejméně 

36000x, což odpovídá přibližně deseti startům každý den, po dobu téměř 10 let.

Elektrické komponenty od společnosti Perkins pomáhají efektivně probuzení ze zimního spánku

Vaše výhody z používání originálních startérů a alternátorů (generátorů) Perkins

 Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost

 Startéry a náhradní díly na nejnovější úrovni technického rozvoje

 Bezpečný start motoru a vysoká odolnost proti vibracím

 Bezpečná funkce startéru a alternátoru (generátoru)

Vyměňte startér, již pokud se proces startování zpomaluje, reakce a samotné nastartování motoru trvá déle. Může to být 

v důsledku závady na startéru.
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U alternátoru je důležité napnutí řemene. Pokud je příliš volný, může prokluzovat. Pokud je napnutí řemene příliš vysoké, 

může dojít k poškození ložisek alternátoru. Optimální seřízení všech součástí je proto naprosto nezbytné pro zajištění 

spolehlivého chodu motoru.

Vaše výhody při použití originálních řemenů ventilátorů Perkins

 Optimální přenos výkonu

 Perfektní provozní vlastnosti

 Spolehlivost a pevnost díky vyztužení řemenu vlákny

Nezapomeňte, že: Při výměně alternátoru (generátoru) by měl být vyměněn i řemen ventilátoru. Měly by se také zkont-

rolovat a v případě potřeby vyměnit spojovací kabely.

Naši pracovníci pro vás kvalifikovaně připraví atraktivní nabídku. Společnost BU Power Systems vám poskytne originální 

náhradní díly Perkins, které potřebujete k zajištění dlouhé životnosti a optimálního chodu vašeho motoru. Naše nabíd-

ka náhradních dílů zahrnuje veškeré díly pro údržbu (např. filtry, klínové řemeny, těsnění víka ventilů), díly pro generální 

opravy motoru (např. písty, kroužky, pouzdra, ložiska, těsnicí sady), elektrické komponenty (např. alternátory, předehří-

vače, snímače) a motorový olej (určený pro vznětové motory Perkins).

Máte dotazy ke startérům Perkins nebo jiným originálním náhradním dílům Perkins?

Kontaktujte nás na čísle +420 274 773 493. Jako výhradní distributor značky Perkins nabízí společnost BU Power Systems  

originální kvalitu za rozumné ceny.


