Ανταλλακτικά BF
Υψηλές επιδόσεις
σε μεγάλα φορτία

Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών για πετρελαιοκινητήρες

Τρία εκατομμύρια χιλιόμετρα διάρκεια ζωής –
30 τόνοι φορτίου καθημερινά
Οι μηχανισμοί κίνησης των επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να
αντέχουν μεγάλες καταπονήσεις καθημερινά. Η αξιοπιστία των
εξαρτημάτων των μηχανισμών κίνησης είναι υποχρεωτική
προϋπόθεση για να διατηρείται χαμηλά το συνολικό κόστος
λειτουργίας.
Η Motorservice προσφέρει υψηλής ποιότητας εξαρτήματα
κινητήρων μέσω της μάρκας BF, τα οποία είναι σχεδιασμένα για
μεγάλη διάρκεια ζωής και μικρούς χρόνους επισκευής.
www.ms-motorservice.com

Είμαστε ειδικοί στο σέρβις
Ο λόγος που έχουμε τη λέξη "Service" στο όνομά μας δεν είναι
τυχαίος: Αποτελεί μια υπόσχεση προς τους πελάτες μας.
Τα εφοδιαστικά κέντρα μας με συνολική επιφάνεια 40.000 m²
και δυνατότητα έως 7.000 κωδικούς παραλαβής ανά ημέρα
διασφαλίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα και την άμεση παράδοση.
Τα προϊόντα BF αποτελούν ποιοτικά ανώτερες λύσεις για γρήγορες
επισκευές και σε ανταγωνιστικές τιμές.
Επιπροσθέτως αναλύουμε συνεχώς την χρήση των επαγγελματικών
οχημάτων και τα ποσοστά βλαβών τους παγκοσμίως για να
διευρύνουμε συνεχώς την γκάμα των ανταλλακτικών μας στην
ελεύθερη αγορά ανταλλακτικών.
Προϊόντα για κινητήρες διαφόρων κατασκευαστών
Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας καλύπτει μεταξύ άλλων
κινητήρες Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz,
DAF, Cummins και πολλών άλλων κατασκευαστών.

Αξιοπιστία στη χρήση
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Κυλινδροκεφαλή
Κοκοράκι
Ελατήριο βαλβίδας + αξεσουάρ
Βίδα κυλινδροκεφαλής
Ακροφύσιο ψεκασμού λαδιού
Οδοντωτές στεφάνες μίζας
Σφόνδυλος
Αντλία λαδιού
Στροφαλοφόρος άξονας
Βίδα μπιέλας
Μπιέλα
Στροφαλοθάλαμος
Αποσβεστήρας ταλαντώσεων
(χωρίς απεικόνιση)
Εκκεντροφόρος άξονας
Ωστήριο
Βάκτρο ωστηρίου
Υδραντλία
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Εξαρτήματα κινητήρων και σέρβις

Στροφαλοφόροι άξονες

Σφυρήλατα αριστουργήματα για κάθε ροπή στρέψης
Για τη διασφάλιση των υψηλών προτύπων ποιότητας της εταιρείας
μας, οι σφυρήλατοι στροφαλοφόροι άξονες BF κατασκευάζονται
σε μεγάλο βαθμό με δικά μας εργαλεία. Επιπροσθέτως
υποβάλλονται σε αυστηρές διαδικασίες ελέγχων. Η ακρίβεια των
διαστάσεων εγγυάται την ομαλή λειτουργία και συνεπώς τη
μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Μπιέλες

Ανθεκτικοί διαβιβαστές δυνάμεων
Η υψηλή καταπόνηση στην μπιέλα από
δυνάμεις έλξης, πίεσης και κάμψης
επιτάσσει την κατασκευή της μπιέλας με
μεγάλη αντοχή και ταυτόχρονα μικρό
βάρος. Οι μπιέλες που δεν είναι πολύ
ανθεκτικές αποτελούν άσκοπο κίνδυνο για
τον κινητήρα. Με την ανώτερης ποιότητας
γκάμα της Motorservice είστε πάντα
ασφαλείς.

Στροφαλοθάλαμος

Γεωμετρική ακρίβεια και σταθερότητα μορφής για βέλτιστη
απόδοση
Ο στροφαλοθάλαμος μαζί με το περίβλημα του κινητήριου
συνόλου και το χιτώνιο ψύξης αποτελεί το κεντρικό δομικό
στοιχείο του κινητήρα. Η BF διαθέτει ευρεία και υψηλής ποιότητας
γκάμα στροφαλοθαλάμων και προσφέρει δυνατότητα ταχείας
επισκευής σε χαλασμένους κινητήρες επαγγελματικών οχημάτων
με χαμηλό κόστος.

Αντλίες λαδιού και υδραντλίες

Τέλεια παροχή λιπαντικού και ψυκτικού
Η Rheinmetall Automotive αναπτύσσει και
παραδίδει αντλίες λαδιού και υδραντλίες
σε όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές
κινητήρων και επιπλέον διαθέτει πολλές
πατέντες. Χάρη σε αυτήν την τεχνογνωσία
η Motorservice προσφέρει αντλίες για μια
πληθώρα εφαρμογών σε επιβατικά και
επαγγελματικά οχήματα. Ωφεληθείτε από
την εμπειρία και την ευνοϊκή σχέση
τιμής-απόδοσης.

Κυλινδροκεφαλές

Με τα παρελκόμενα που χρειάζεστε
Η Motorservice διαθέτει ευρεία γκάμα
προϊόντων σε κυλινδροκεφαλές για
επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα.
Οι κυλινδροκεφαλές μπορούν επίσης να
παραδίδονται με προσυναρμολογημένες
βαλβίδες και ελατήρια βαλβίδων ανάλογα
με τις ανάγκες του πελάτη για φιλικότητα
στην επισκευή.

Εκκεντροφόροι άξονες

Εξαρτήματα ελέγχου για εκκεντροφόρους άξονες

Ψυγείο λαδιού

Σφόνδυλοι

Ανθεκτικά έκκεντρα στις φθορές για μακρόχρονη και
αποδοτική διάρκεια ζωής του κινητήρα
Για να αντέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις υψηλές
καμπτικές και στρεπτικές καταπονήσεις, οι εκκεντροφόροι
άξονες της γκάμας προϊόντων της Motorservice είναι εξαιρετικά
ανθεκτικοί. Ανάλογα με τον σκοπό χρήσης οι εκκεντροφόροι
είναι χυτευτοί ή σφυρήλατοι.

Ελαχιστοποίηση κινδύνων κατά την επισκευή
Μαζί με το σύστημα νερού ψύξης το ψυγείο λαδιού φροντίζει για
το θερμικό ισοζύγιο στον κινητήρα. Λόγω επικαθίσεων σωματιδίων
ρύπων στα λεπτά ελάσματα μπορούν να προκύψουν ζημιές στον
κινητήρα κατά την επαναχρησιμοποίηση ψυγείων λαδιού – είναι
μεγάλος κίνδυνος. Γι' αυτόν τον λόγο η Motorservice προσφέρει
ψυγεία λαδιού για πολλούς τύπους επαγγελματικών οχημάτων.

Ακρίβεια με αντοχή στη θερμοκρασία
Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα ελέγχου της BF υποστηρίζουν
τον εκκεντροφόρο άξονα στο να ανοίγει και να κλείνει τις εκάστοτε
βαλβίδες στο ακριβώς καθορισμένο χρονικό σημείο, για όση
ακριβώς διαδρομή χρειάζεται και με την καθορισμένη ακολουθία.

Ακρίβεια και μάζα για ομαλή λειτουργία κινητήρα
Οι σφόνδυλοι της BF αποτελούνται από υψηλής ποιότητας
εξαρτήματα ακριβείας κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο
ή χάλυβα και μειώνουν αποτελεσματικά την ανομοιόμορφη
λειτουργία και τις ταλαντώσεις του κινητήρα. Με αυτόν τον τρόπο
διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη η φθορά του συστήματος
κιβωτίου ταχυτήτων.

Know-how
Transfer

Ειδικές γνώσεις από τον ειδικό
Παγκόσμια εκπαίδευση

Τεχνικές πληροφορίες

Ετησίως, περίπου 4.500 μηχανικοί και
τεχνικοί επωφελούνται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια της
εταιρείας μας, τα οποία διενεργούμε
παγκοσμίως επιτόπου στον πελάτη αλλά και
στο κέντρο εκπαίδευσής μας στο Neuenstadt,
στο Dormagen και στο Tamm (Γερμανία).

Με τις πληροφορίες προϊόντος, τις
πληροφορίες σέρβις, τα τεχνικά έντυπα και
τα φυλλάδιά μας είστε πάντοτε ενήμεροι
για τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

News

Social Media

Απευθείας από τον κατασκευαστή

Τακτική πληροφόρηση μέσω E-Mail
Συνδεθείτε τώρα online με το δωρεάν
Newsletter της εταιρείας μας ώστε να
λαμβάνετε τακτικά πληροφορίες για νέα
προϊόντα, τεχνικές δημοσιεύσεις και πολλά
άλλα.

Από την πράξη για την πράξη

Πάντα ενημερωμένοι

Τεχνικά Video

Επαγγελματική τοποθέτηση με
παραστατική περιγραφή
Μετάδοση γνώσεων μέσω Video: Στα Video
της εταιρείας μας βρίσκετε πρακτικές
οδηγίες τοποθέτησης και εξηγήσεις
συστημάτων γύρω από τα προϊόντα μας.

Εξατομικευμένη
πληροφόρηση

Ειδικά για τους πελάτες μας
Σας προσφέρουμε περιεκτική πληροφόρηση
και πλήρεις υπηρεσίες σχετικά με την
πλούσια γκάμα των υπηρεσιών μας: π.χ.
εξατομικευμένα υλικά προώθησης των
πωλήσεων, υποστήριξη πωλήσεων, τεχνική
υποστήριξη και πολλά άλλα.

PI 1575
SI 1210

For technical personnel only!
Page 1/2

Engine bearings with polymer coating

Tips and tricks ...

Systemkomponenten
und Service

…for correct installation and long service life of the
new short block

für eine fachgerechte Reparatur
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• Please note that cylinder heads which
may be included in the delivery are not
fully assembled. These must be aligned
with the exhaust manifold or intake
manifold and the cylinder head bolts
must be tightened according to the
• Clean all attachments thoroughly before
installation and check for damage.
• Clean oil cooler thoroughly and check for
blockages, it is imperative to replace this
in the case of previous engine damage.
•
• Check connections and intake pipes to
the engine for tightness.
• Check injection system, set start of
delivery according to manufacturer's

• Check the correct operation of the viscous fan.
• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check
for blockages, it is imperative to replace
this in the case of previous turbocharger
damage.
• Check engine monitoring instruments for
correct operation and replace in case of
defects.
• Never start the engine without oil and
coolant.
• Manually supply (inject) the engine oil

until oil pressure has built up, so that all
bearing points have been supplied with
oil before initial start-up.
• Check for correct function in the oil
pump, oil pressure control valve, water
pump and vibration damper.
•
cle manufacturer.

with oil and crank without injection
nozzles (max. 10–15 seconds per
sequence to avoid damage to the starter)

www.ms-motorservice.com

Προϊόντα αναλυτικά online

Online πληροφόρηση για τα προϊόντα
Μάθετε με διαδραστικά στοιχεία, κινούμενες εικόνες και Videoclip χρήσιμες
πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρείας
μας και τους κινητήρες.

OnlineShop

Για την άμεση πρόσβασή σας στα
προϊόντα της εταιρείας μας
Παραγγελίες όλο το 24ωρο. Γρήγορος
έλεγχος της διαθεσιμότητας. Αναλυτική
αναζήτηση προϊόντος χρησιμοποιώντας ως
όρους αναζήτησης τον κινητήρα, το όχημα,
τις διαστάσεις κ.λπ.

Technipedia

Motorservice App

Μέσω της Technipedia μοιραζόμαστε μαζί
σας την τεχνογνωσία μας. Εδώ θα βρείτε
ειδικές γνώσεις απευθείας από τους
ειδικούς.

Εδώ μπορείτε να λάβετε γρήγορα και
εύκολα τις τελευταίες πληροφορίες και
υπηρεσίες για τα προϊόντα μας.

Αναζητάτε τεχνικές πληροφορίες
σχετικά με κινητήρες;

Πρόσβαση σε τεχνογνωσία επί
τεχνικών θεμάτων από φορητές
συσκευές

Ανταλλακτικά BF –
40 χρόνια αξιόπιστη ποιότητα
για γρήγορες επισκευές

Συνεργάτης της Motorservice
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Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
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www.ms-motorservice.com

50020034-16 – EL – 07/17 (072017)
© MS Motorservice International GmbH

