Резервни части BF
Върхова мощност
при високо натоварване

Широка гама резервни части за дизелови двигатели

Три милиона километра експлоатационен срок –
30 тона товар всеки ден
Задвижванията за търговски превозни средства трябва да
издържат на особено големи натоварвания. Надеждността на
задвижващите компоненти е задължителна предпоставка за
поддържане на ниски общи оперативни разходи.
Под марката BF Motorservice пласира компоненти за двигатели
с най-високо качество, разработени за дълъг експлоатационен
срок и ремонти в съответствие с реалната стойност.
www.ms-motorservice.com

Сервизът е част от нас
Думата „Service“ неслучайно присъства в името на фирмата ни:
това е обещание спрямо нашите клиенти. С общо 40 000 m²
складова площ и до 7000 комисионирани позиции на ден
нашите логистични центрове гарантират висока разполагаемост
и незабавна доставка. Продуктите BF убеждават като
висококачествени решения за ремонти в съответствие
с реалната стойност на ориентирани според пазара цени.
Освен това непрекъснато анализираме глобалната употреба на
търговски превозни средства и съответната честота на отказите
и по този начин постоянно разширяваме нашата гама резервни
части за свободния пазар на резервни части.
Гама, включваща най-различни марки
Нашата широка продуктова линия покрива например двигатели
за Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz, DAF,
Cummins и много други производители на двигатели.
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Глава на цилиндровия блок
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Клапанна кобилица
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Пружина на клапана +
принадлежности
15
Винт с цилиндрична глава
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Дюза за впръскване на масло
Стартерни зъбни венци
Дисков маховик
Маслена помпа
Колянов вал
Мотовилков болт
Мотовилка
Картер на двигателя
Амортисьори (без изображение)
Гърбичен вал
12
Тласкач на клапана
Прът на тласкача на клапана
Водна помпа
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Компоненти за двигатели и сервиз

Колянови валове

Ковани майсторски изделия за всеки въртящ момент
За да гарантираме нашите високи стандарти за качество,
кованите колянови валове BF се произвеждат до голяма
степен със собствени инструменти. Освен това те се подлагат
на най-строги методи на изпитване. Точното изпълнение на
размерите гарантира плавен ход и дълъг експлоатационен срок
на двигателя.

Мотовилки

Износоустойчиви силови предаватели
Високото натоварване на мотовилката
в резултат на силите на опън, натиск и
огъване изисква мотовилкови конструк
ции с голяма издръжливост при
същевременно ниско тегло. Мотовилки
с малка здравина представляват ненужен
риск за двигателя. Висококачественият
асортимент на Motorservice винаги
свежда до минимум рисковете.

Картер на двигателя

Геометрична точност и устойчивост на деформация за
оптимална ефективност
Изпълнявайки ролята на корпус на задвижването и охлаждащ
кожух, картерът на двигателя представлява централен градивен
елемент на двигателя. Благодарение на своето комплексно и
висококачествено портфолио картери за двигатели BF предлага
възможност за бърз и изгоден ремонт на дефектни двигатели на
търговски превозни средства.

Маслени и водни помпи

Съвършенство при захранването със
смазочни и охладителни течности
Rheinmetall Automotive разработва и
доставя маслени и водни помпи на
всички водещи производители на дви
гатели и освен това разполага с много
бройни патенти. Въз основа на това
ноу-хау Motorservice предлага помпи за
голям брой приложения в леки и
търговски превозни средства. Възполз
вайте се от нашия опит и справедливото
съотношение цена/качество.

Глави на цилиндрови блокове

Комплектувани според Вашите
потребности
Motorservice разполага с богато продук
тово портфолио глави на цилиндрови
блокове за леки и търговски превозни
средства. С цел съответствие с потреб
ностите и лесен ремонт главите на
цилиндрови блокове се предлагат също
с предварително монтирани клапани
и пружини на клапаните.

Гърбични валове

Управляващи блокове за гърбични валове

Маслоохладител

Маховици

Износоустойчиви гърбици за дълъг експлоатационен срок
и висока мощност на двигателя
За да издържат на високите натоварвания на огъване и
усукване за дълъг период от време, гърбичните валове от
асортимента на Motorservice се отличават с особена
устойчивост. В зависимост от приложението гърбичните
валове се отливат или коват.

Минимизиране на риска при ремонт
Заедно със системата за водоохлаждане маслоохладителят се
грижи за термичния баланс в двигателя. Поради отлагания на
замърсяващи частици във фините ламели при повторна
употреба на маслоохладители са възможни повреди по
двигателя – това представлява огромен риск. Поради тази
причина Motorservice предлага маслоохладители за различни
типове търговски превозни средства.

Температуроустойчива точност
Висококачествените управляващи блокове на BF подпомагат
гърбичния вал при отварянето и затварянето на клапаните
в точно определен момент, в правилния такт и в точно
определена последователност.

Прецизност и маса за плавен ход на двигателя
Маховиците BF са произведени от висококачествени чугунени
или стоманени прецизионни детайли, редуциращи ефективно
нарушения в хода или вибрации на двигателя. По този начин
износването на силовия агрегат се свежда до минимум.

Трансфер на
ноу-хау

Професионални знания от експерта
Обучения в цял свят

Техническа информация

Почти 4500 механици и техници се
възползват всяка година от нашите
обучения и семинари, които провеждаме
в цял свят на място или също в нашите
центрове за обучение в Нойенщат,
Дормаген и Там (Германия).

С нашата продуктова и сервизна информация, технически брошури и постери
винаги сте на съвременното ниво на
техниката.

Новини

Социални медии

Директно от производителя

Редовна информация по имейл
Регистрирайте се още сега за нашия
безплатен бюлетин и ще получавате
редовно информация относно нови
продукти, технически публикации и много
други.

От практиката за практиката

Винаги актуални

Технически видеоклипове

Нагледно обяснен професионален
монтаж
Видеосподеляне на знания: В нашите
видеоклипове ще намерите практически
указания за монтаж и системни
разяснения относно нашите продукти.

Индивидуална информация
Специално за нашите клиенти

Ще Ви предоставим комплексна информация и услуги от областта на нашата
широка сфера на дейност, като например
индивидуализирани материали за
стимулиране и поддръжка на продажбите,
техническа помощ и много други.
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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

© MS Motorservice International GmbH – 04/15 EN

www.ms-motorservice.com

• 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

Продукти на фокус онлайн

Онлайн информация за продукти
Чрез интерактивни елементи, анимации
и видеоклипове получавате заслужаваща
интерес информация за нашите продукти
около и в двигателя.

Онлайн магазин

Вашият директен достъп до
нашите продукти
Възможност за поръчки през цялото
денонощие. Бърза проверка на разполагаемостта. Комплексно търсене на
продукти според двигателя, превозното
средство, размерите и т.н.

Технипедия

Motorservice приложение

В нашата Технипедия споделяме нашето
ноу-хау с Вас. Тук ще откриете професионални знания директно от експертите.

Тук получавате бързо и лесно най-актуалните информации и услуги в сферата на
нашите продукти.

Търсите техническа информация
от областта на двигателите?

Мобилен достъп до техническо
ноу-хау

Резервни части BF –
40 години надеждно качество за ремонтни
дейности в съответствие с реалната стойност

Motorservice партньор
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MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
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