قطع غيار BF
أعلى قيم أداء
مع األحمال العالية

مجموعة كبيرة من قطع الغيار لمحركات الديزل

 30مليون كيلومترً ا من العمر االفتراضي –  30ط ًنا من األحمال يوميًا
يجب أن تصمد محركات المركبات التجارية أمام أحمال عالية للغاية .وتعتبر اعتمادية
ً
شرطا أساسيًا للحفاظ على انخفاض التكلفة اإلجمالية للتشغيل.
مكونات المحرك
تقوم شركة  Motorserviceتحت اسم العالمة التجارية  BFببيع مكونات محركات بجودة
فائقة ،وهذه المكونات مُصممة لعمر افتراضي طويل وصيانة فعالة من حيث القيمة.
www.ms-motorservice.com

نحن ُنعايش الخدمة
إن وجود المصطلح "( "Serviceالخدمة) كجزء من اسمنا له سبب وجيه :إنه وعد لعمالئنا.
هكذا تضمن مراكز الدعم اللوجيستي لدينا بمساحة قاعاتها البالغة  40.000م 2وما يصل
إلى  7.000نقطة تجميع يوميًا توافرً ا عاليًا بجانب التسليم الفوريُ .تبرهن منتجات BF
على كفاءتها كحلول ذات جودة عالية من أجل صيانة فعالة من حيث القيمة وبأسعار مناسبة
للسوق.
عالوة على ذلك نقوم بشكل مستمر بتحليل استخدام المركبات التجارية على مستوى العالم
ومعدالت تعطلها وبناء على ذلك نواصل باستمرار تطوير مجموعة قطع الغيار الخاصة بنا
من أجل سوق قطع الغيار الحر.
عرض عام لكل األسواق
تغطي مجموعة منتجاتنا الكبيرة على سبيل المثال ال الحصر محركات فولفو ،وسكانيا،
ومرسيدس ـ بنز ،و  ،MANوإيفيكو ،ودويتس ،و  ،DAFوكومنز والكثير من الجهات
الصانعة للمحركات.

يمكن االعتماد عليها في االستخدام
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 1رأس األسطوانة
 2الذراع األرجوحي
 3نابض الصمام  +الملحقات التكميلية
 4برغي رأس األسطوانات
 5فوهة حقن الزيت
 6الطارات المسننة للبادئ
 7قرص الحدافة
 8مضخة الزيت
	9العمود المرفقي
	10برغي ذراع التوصيل
 11ذراع التوصيل
 12علبة المرافق
	13مخمد االهتزازات (بدون صورة)
 14عمود الكامات
 15ذراع الدفع
 16قضيب الدفع
 17مضخة الماء

مكونات المحرك والصيانة

األعمدة المرفقية

قطع فنية مُش ّكلة َ
بالطرق مناسبة لكل عزم
لضمان معايير الجودة العالية ،يتم بشكل كبير إنتاج العمود المرفقي المُش ّكل َ
بالطرق من BF
بأدواتنا الخاصة .عالوة على ذلك ،فإنه يخضع إلجراءات اختبار صارمة .تضمن دقة األبعاد
الدوران السلس وبالتالي إطالة عمر المحرك.

علبة المرافق
دقة هندسية وثبات في األبعاد لتحقيق األداء األمثل
ُتشكل علبة المرافق باعتبارها جسم وحدة التشغيل وقميص التبريد البنية المركزية للمحرك.
توفر  BFمن خالل المجموعة الكبيرة وعالية القيمة من علب المرافق إمكانية إصالح غير
مكلفة وسريعة للمحركات المعطلة بالمركبات التجارية.

أذرع التوصيل

مضخات الزيت والماء

رؤوس األسطوانات

أجهزة نقل حركة صامدة
اإلجهاد العالي لذراع التوصيل بفعل قوى السحب ،والضغط
واالنثناء يتطلب أذرع توصيل ذات تصميمات عالية المتانة
ووزن خفيف في الوقت نفسه .وتمثل أذرع التوصيل ذات
المتانة األقل مخاطرة ال داع لها بالنسبة للمحرك .بفضل
الباقة عالية الجودة من  Motorserviceتظل دومًا
على الدرب الصحيح.

اإلمداد بمواد التزليق وسائل التبريد على أكمل وجه
تقوم شركة  Rheinmetall Automotiveبتطوير
مضخات الزيت والماء وتوريدها إلى جميع شركات
إنتاج المحركات الرائدة كما أن لديها العديد من براءات
االختراع .بنا ًء على هذه الخبرة المتراكمة تقدم شركة
 Motorserviceمضخات مناسبة للعديد من تطبيقات
سيارات الركوب والمركبات التجارية .استفد من هذه
الخبرات ومن المعادلة الناجحة بين السعر واألداء.

صُممت من أجلك بحسب االحتياج
يتوفر لدى شركة  Motorserviceباقة منتجات كبيرة من
رؤوس األسطوانات لسيارات الركوب والمركبات التجارية.
تتوافر رؤوس األسطوانات حسب الحاجة وبشكل سهل
اإلصالح مع صمامات ونوابض صمامات مسبقة التركيب.

أعمدة الكامات

أجزاء التحكم ألعمدة الكامات

كامات مقاومة للتآكل من أجل محركات ذات عمر طويل وأداء قوي
للسيطرة على إجهادات االنثناء وااللتواء العالية على المدى الطويل ،تبين أعمدة الكامات
من مجموعة توريدات شركة  Motorserviceمعدالت مقاومة عالية .وف ًقا لغرض
التشغيل يتم صب أعمدة الكامات أو تشكيلها َ
بالطرق.

دقة مقاومة لدرجة الحرارة
تدعم أجزاء التحكم عالية القيمة من  BFعمود الكامات خالل قيامه بوظيفته المتمثلة في فتح
وغلق الصمامات المختلفة في وقت محدد بدقة وبالشوط المضبوط وبالترتيب المحدد.

مبردات الزيت

الحدافات

تقليل المخاطر المتعلقة باإلصالح
باالشتراك مع نظام مياه التبريد يعمل مبرد الزيت على تحقيق التوازن الحراري في
المحرك .من خالل تراكمات جزيئات االتساخ في الشرائح الدقيقة يمكن أن تنشأ أضرار
بالمحرك من جراء إعادة استخدام مبردات الزيت – مما يمثل مخاطر عالية .ولهذا السبب
توفر  Motorserviceمبردات زيت للعديد من أنواع المركبات التجارية.

دقة وحجم من أجل دوران المحرك بسالسة
حدافات  BFمصنوعة من الحديد الرمادي المسبوك عالي الجودة أو أجزاء دقيقة من الفوالذ،
تعمل على تقليل اهتزازات الدوران وتذبذبات المحرك بشكل فعال .وبذلك يظل تآكل عمود
ناقل الحركة قليالً قدر اإلمكان.
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Engine bearings with polymer coating

Tips and tricks ...
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…for correct installation and long service life of the
new short block
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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)
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معارف فنية من الخبراء
تركيب احترافي يشرح نفسه

مقاطع الفيديو الفنية

معلومات مُجربة للتطبيق

معلومات فنية

دورات تدريبية عالمية

 تجد في مقاطع الفيديو التي:نقل المعرفة عبر مقاطع الفيديو
نوفرها إرشادات تركيب عملية وشروحات للنظام تخص
.جميع منتجاتنا

بفضل معلومات منتجاتنا ومعلومات الخدمة واألدلة
والكتيبات الفنية والبوسترات تكون دائمًا مطلعًا على أحدث
.ما توصلت إليه التكنولوجيا

 ميكانيكي وفني من الدورات التدريبية4500 يستفيد حوالي
والندوات السنوية التي نقوم بتنظيمها ميدانيًا وكذلك داخل
مراكز التدريب التابعة لنا في منطقة نوين شتات ودورماجن
.)وتام (ألمانيا

معلومات خاصة

وسائل التواصل االجتماعي

حصريًا لعمالئنا

تحصل من جانبنا على معلومات شاملة وخدمات تتعلق
 على سبيل المثال مواد ترويجية:بباقة خدماتنا العريضة
. دعم فني وغير ذلك الكثير، دعم للمبيعات،مخصصة

دائمًا في قلب الحدث

مباشرة من الجهة الصانعة

األخبار

معلومات دورية عبر البريد اإللكتروني

اﻵن قم بالتسجيل أونالين لالشتراك في خدمة الرسائل
اإلخبارية المجانية الخاصة بنا وستحصل بشكل دوري على
. المطبوعات الفنية وغير ذلك الكثير،معلومات تخص المنتجات

نقل التكنولوجيا

عرض للمنتجات أونالين

المتجر OnlineShop

تحصل على معلومات أونالين حول المنتجات

بوابتك المباشرة لمنتجاتنا

تتعرف على معلومات مهمة حول منتجاتنا داخل وحول المحرك
من خالل عناصر تفاعلية ورسوم متحركة ومقاطع فيديو.

طلب المنتجات على مدار الساعة .التأكد السريع من توافر
المنتجات .البحث الشامل عن المنتجات المتعلقة بالمحرك،
السيارة ،األبعاد وغير ذلك.

الموسوعة الفنية

تطبيق Motorservice

هل تريد البحث عن معلومات تخص المحرك؟

مدخل متحرك إلى المعارف الفنية

في موسوعتنا الفنية نتشارك معك معارفنا التقنية .هنا تجد
معارف فنية مباشرة من قبل الخبراء.

هنا تحصل بسرعة وبكل بساطة على أحدث المعلومات
والخدمات حول منتجاتنا.

قطع غيار – BF
 40عا ًما من الجودة الموثوقة من أجل
اإلصالح الفعال من حيث القيمة
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