BF cserealkatrészek
Legnagyobb teljesítmények
nagy terhelésnél

Széles cserealkatrész-program dízelmotorokhoz

Hárommillió kilométer élettartam –
30 tonna terhelés nap mint nap
A haszonjárművek hajtóműveinek különösen nagy terhelést kell
kibírniuk. A hajtómű elemeinek megbízhatósága elengedhetetlen
előfeltétele annak, hogy az üzemeltetés összköltségét alacsonyan
tartsuk.
A Motorservice a BF márkanév alatt kiváló minőségű
motorkomponenseket forgalmaz, amelyeket hosszú élettartamra
és költséghatékony javításra alkalmasan terveztek.
www.ms-motorservice.com

Életünk a szolgáltatás
Oka van annak, hogy a „Service”, azaz szolgáltatás szót a
nevünkben viseljük: Ez egy ígéret vevőinkkel, ügyfeleinkkel
szemben. Logisztikai központjaink például összesen 40 000 m²
csarnokterülettel és napi akár 7000 tétel kivételével szavatolják
a nagy rendelkezésre állást és az azonnali szállítást. A BF termékek
a piaccal összeegyeztethető áron a költséghatékony javításhoz
kínált, minőségileg kiváló megoldásokként meggyőzik a vevőket.
Ezenfelül folyamatosan elemezzük a haszonjárművek globális
alkalmazását és meghibásodási arányát, s ez alapján állandóan
továbbfejlesztjük cserealkatrész-programunkat a független
cserealkatrész-piac számára.
Több márkát lefedő kínálat
Széles termékprogramunk lefedi többek között a Volvo, Scania,
Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz, DAF, Cummins és sok más
motorgyártó motorjait.

Megbízható az alkalmazásban
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Motor szerkezeti elemei és szerviz

Forgattyús tengelyek

Kovácsolt mesterművek minden forgatónyomaték számára
Magas minőségi szabványaink teljesítésének szavatolása
érdekében a kovácsolt BF forgattyús tengelyek nagy részét saját
szerszámokkal gyártjuk. Emellett a legszigorúbb vizsgálati
eljárásoknak vetjük alá őket. A mérettartás szavatolja az
ütésmentes futást, s ezáltal a motor hosszú élettartamát.

Hajtókarok

Ellenállóképes erőátviteli alkatrészek
A hajtókar húzó-, nyomó- és hajlítóerők
általi nagy igénybevétele megköveteli,
hogy a hajtókarszerkezetek nagy
szilárdságúak, ugyanakkor csekély súlyúak
legyenek. A nem elég szilárd hajtókarok
fölösleges kockázatot jelentenek a motor
számára. A Motorservice minőségileg
kiváló választékával Ön mindig a biztos
oldalon van.

Forgattyúházak

Geometriai pontosság és alaktartás az optimális teljesítmény
érdekében
A forgattyúház mint hajtóműház és hűtőköpeny a motor központi
építőeleme. A BF terjedelmes, kiváló minőségű forgattyúházportfóliójával kedvező árú, gyors javítási lehetőséget kínál a
meghibásodott haszonjárműmotorok számára.

Olaj- és vízszivattyúk

Tökéletes kenő- és hűtőanyag-ellátás
A Rheinmetall Automotive minden vezető
motorgyártó részére fejleszt és szállít olajés vízszivattyúkat, ezenfelül számos
szabadalommal is rendelkezik. Ezen
know-how alapján a Motorservice számta
lan személygépkocsi- és haszonjárműalkalmazáshoz kínál szivattyúkat. Élvezze
ezen tapasztalatok és a méltányos
ár-teljesítmény arány előnyeit.

Hengerfejek

Igénynek megfelelően komplettre
szerelve az Ön részére
A Motorservice hengerfejek széles
választékával rendelkezik szemé
lygépkocsikhoz és haszonjárművekhez.
A hengerfejek az igénynek megfelelően
és könnyen javítható módon előszerelt
szelepekkel és szeleprugókkal is kaphatók.

Vezérműtengelyek

Vezérlési alkatrészek vezérműtengelyekhez

Olajhűtők

Lendítőkerekek

Kopásálló bütykök a hosszú élettartamú, erős motor
érdekében
A Motorservice szállítási programjában található
vezérműtengelyek nagy szilárdságúak annak érdekében,
hogy hosszú ideig megbirkózzanak a nagy hajlító és torziós
igénybevétellel. Az alkalmazástól függően a vezérműtengelyek
öntéssel vagy kovácsolással készülnek.

A kockázat minimalizálása javításnál
A hűtővízrendszerrel együtt az olajhűtő gondoskodik a motorban
a termikus egyensúlyról. A finom lamellák között lerakódott
szennyeződés miatt olajhűtők újrafelhasználása esetén
motorkárosodás léphet fel – ez nagy kockázat. Ezért a
Motorservice sok haszonjárműtípushoz kínál olajhűtőket.

Hőálló pontosság
A BF kiváló minőségű vezérlési alkatrészei segítik a
vezérműtengelyt feladatának ellátásában, mely szerint az egyes
szelepeket pontosan meghatározott időpontban, pontos lökettel
és az előírt sorrendben nyitja és zárja.

Pontosság és tömeg a motor ütésmentes futása érdekében
A BF lendítőkerekek kiváló minőségű szürkeöntvényből vagy
acélból gyártott precíziós alkatrészek, melyek hatékonyan
csökkentik a motor nem egyenletes járását és rezgéseit. Ily módon
a hajtáslánc kopását a lehető legkisebb mértékűvé teszik.

Know-how
átadása

Szaktudás a szakembertől
Oktatások világszerte

Technikai információk

Évente mintegy 4500 szerelő és technikus
vesz részt képzéseinken és szemináriumainkon, amelyeket világszerte
lokálisan, vagy pedig neuenstadti,
dormageni és tammi (Németország)
oktatási központjainkban tartunk.

A Product Information, Service Information
kiadványainkkal, műszaki brosúráinkkal
és plakátjainkkal mindig tájékozódhat
a technika legújabb állásáról.

News

Social Media

Közvetlenül a gyártótól

Rendszeres információk e-mailben
Jelentkezzen online, hogy megkapja
ingyenes Newsletter hírlevelünket, melyben
rendszeresen információkhoz juthat az új
termékekről, műszaki kiadványokról és sok
minden másról.

A gyakorlatból a gyakorlat számára

Mindig aktuális

Technikai videók

Professzionális beszerelés, szemléletesen elmagyarázva
Tudásátadás videón: Videóinkban a
gyakorlathoz kapcsolódó beszerelési
útmutatásokat és rendszermagyarázatokat
találnak a termékeinkkel kapcsolatban.

Egyéni információk

Külön az ügyfeleink részére
Tőlünk sokrétű információkhoz és szolgáltatásokhoz juthat széles tevékenységi
körünkről, mint pl. testre szabott promóciós
anyagok, értékesítés-támogatás, műszaki
támogatás és sok minden más.
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For technical personnel only!
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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

Termékek a középpontban,
online

Online információhoz jutás a termékekről

OnlineShop

Az Ön közvetlen hozzáférése a termékeinkhez

Tudjon meg többet interaktív elemek,
animációk és videoklipek segítségével
a motorral kapcsolatos termékeinkről.

Rendelés a nap huszonnégy órájában.
A rendelkezésre állás gyors megvizsgálása.
Terjedelmes termékkeresés motor, jármű,
méretek stb. szerint.

Technipedia

Motorservice App

Technipedia tudástárunkban megosztjuk
Önnel know-how-nkat. Itt a szaktudást
közvetlenül a szakember adja át.

Itt gyorsan, könnyen hozzájut a legfrissebb
információkhoz és szolgáltatásokhoz a
termékeinkkel kapcsolatban.

Műszaki információkat keres
a motorral kapcsolatban?

Mobil hozzáférés a műszaki knowhow-hoz

BF cserealkatrészek –
40 év megbízható minőség a
költséghatékony javításért

Motorservice partner:

Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
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