BF náhradní díly
Maximální výkony
při vysoké zátěži

Rozsáhlý program náhradních dílů pro vznětové motory

Životnost tři milióny kilometrů – denní zátěž 30 tun
Pohony užitkových vozidel musí odolávat obzvláště vysokému
zatížení. Nutným předpokladem pro udržení nízkých celkových
provozních nákladů je spolehlivost prvků pohonu.
Pod značkou BF komponenty prodává společnost Motorservice
motory nejvyšší kvality, které jsou dimenzovány pro dlouhou
životnost a opravu odpovídající časové hodnotě.
www.ms-motorservice.com

Našim posláním je servis
Součást našeho názvu „servis“ má své odůvodnění: Je to slib
našim zákazníkům. Naše logistická centra zahrnující celkem
40.000 m² halové plochy zaručují až 7.000 odebíracích pozic
denně a tím vysokou dostupnost a okamžitou dodávku.
Výrobky BF přesvědčí jako vysoce kvalitní řešení opravy
odpovídající časové hodnotě za ceny zaměřené na trh.
Kromě toho nepřetržitě analyzujeme celosvětové použití
užitkových vozidel a jejich frekvenci poruch a na základě toho
neustále vyvíjíme náš program náhradních dílů pro volný trh
s náhradními díly.
Nabídka nejen pro jednu značku
Náš rozsáhlý výrobní program pokrývá kromě jiných motory Volvo,
Scania, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz, DAF, Cummins a
mnoha jiných výrobců motorů.

Spolehlivé použití
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Hlava válce
Vahadlo
Pružina ventilu + příslušenství
Šroub hlavy válce
Olejová vstřikovací tryska
Ozubený věnec spouštěče
Setrvačník
Olejové čerpadlo
Kliková hřídel
Ojniční šroub
Ojnice
Kliková skříň
Tlumič chvění (bez vyobrazení)
Vačková hřídel
Zdvihadlo
Zdvihací tyč
Vodní čerpadlo
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Komponenty motoru a servis

Klikové hřídele

Kované mistrovské kusy pro každý točivý moment
Pro zaručení našich vysokých standardů kvality se kované klikové
hřídele BF z velké části vyrábí pomocí vlastních nástrojů. Kromě
toho jsou podrobovány nejpřísnějším kontrolám. Rozměrová
stálost zaručuje klidný běh a díky tomu také dlouhou životnost
motoru.

Ojnice

Odolné převody síly
Vysoké namáhání ojnice tahem, tlakem
a ohybem si vyžaduje konstrukce ojnic
s vysokou pevností při současně malé
hmotnosti. Méně pevné ojnice jsou
zbytečným rizikem pro motor. Vysoce
kvalitní výrobky společnosti Motorservice
jsou tou správnou volbou.

Kliková skříň

Geometrická přesnost a tvarová stabilita pro optimální výkon
Kliková skříň tvoří jako skříň hnacího agregátu a chladicí plášť
centrální prvek motoru. Ve svém rozsáhlém a kvalitním portfóliu
klikových skříní nabízí společnost BF cenově výhodnou a rychlou
možnost opravy defektních motorů užitkových vozidel.

Olejová a vodní čerpadla

Perfektní zásobení mazivem a chladicí
kapalinou
Společnost Rheinmetall Automotive vyvíjí
a dodává olejová a vodní čerpadla všem
předním výrobcům motorů a kromě toho je
vlastníkem mnoha patentů. Na základě
těchto odborných znalostí a zkušeností
nabízí Motorservice čerpadla pro velký
počet použití v osobních a užitkových
vozidlech. Využijte tyto zkušenosti a férový
poměr ceny a výkonu.

Hlavy válců

Kompletní pro Vás podle potřeby
Motorservice nabízí široké portfolio
produktů hlav válců pro osobní a užitková
vozidla. Hlavy válce jsou dodávány podle
potřeby a výhodně pro opravy také
s předmontovanými ventily a pružinami
ventilu.

Vačkové hřídele

Části rozvodu pro vačkové hřídele

Chladič oleje

Setrvačníky

Vačky odolné proti opotřebení pro dlouhý a výkonný život
motoru
Pro odolání vysokému zatížení ohybem a torznímu namáhání
po dlouhou dobu vykazují vačkové hřídele z programu dodávek
Motorservice vysokou pevnost. Podle účelu použití se vačkové
hřídele odlévají nebo kovají.

Minimalizace rizika při opravě
Společně se systémem chladicí vody zajišťuje chladič oleje
v motoru tepelnou rovnováhu. V důsledku nánosů částeček
nečistot v jemných lamelách může při opětovném použití chladičů
motoru dojít k poškození motoru, což představuje vysoké riziko.
Z tohoto důvodu nabízí Motorservice pro mnoho typů užitkových
vozidel chladiče oleje.

Přesná teplotní odolnost
Kvalitní části rozvodu BF podporují vačkovou hřídel při otvírání
a zavírání jednotlivých ventilů v přesně definovaném okamžiku,
s přesným zdvihem a v pevně stanoveném pořadí.

Přesnost a hmotnost pro klidný chod motoru
Setrvačníky BF jsou přesné součásti vyrobené z kvalitní šedé litiny
nebo oceli, které efektivně snižují neklidný chod a vibrace motoru.
Díky tomu je opotřebení větve převodu udržováno pokud možno
minimální.

Know-how
Transfer

Odborné znalosti od odborníků
Školení po celém světě

Technické informace

Technická videa

Cca 4 500 mechaniků a techniků ročně
využívá výhody našich školení a seminářů,
které pořádáme celosvětově přímo na místě
nebo také v naších školicích střediscích
v Neuenstadtu, Dormagenu a Tammu
(Německo).

Pomocí našich informací o produktu
(product Information), servisních informací
(service Information), technických brožur
a plakátů jste informováni o nejnovějším
stavu techniky.

Zprostředkování vědomostí pomocí videa:
V našich videích najdete upozornění k
montáži zaměřené na praxi a vysvětlení
systémů týkající se našich produktů.

Novinky

Sociální média

Přímo od výrobce

Pravidelné zasílání informací
e-mailem
Přihlaste se nyní online k odběru našeho
bezplatného oběžníku a budete pravidelně
informováni o nových soupisech produktů,
technických publikacích a obdržíte mnoho
dalších informací.

Z praxe pro uplatnění v praxi

Vždy aktuální

Názorné vysvětlení profesionální
vestavby

Individuální informace

Speciálně pro naše zákazníky
Poskytneme Vám rozsáhlé informace
a servis týkající se naší široké nabídky
služeb: jako např. osobní materiály na
podporu prodeje, podporu prodeje,
technickou podporu a mnoho dalších.

PI 1575
SI 1210

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
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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

Online zaostřeno na produkty
Získání online informací
o produktech

Díky interaktivním prvkům, animacím a
videoklipům se dozvíte cenné informace
o našich produktech v motoru a kolem
motoru.

Obchod online

Váš přímý přístup k našim produktům
Objednávky 24 hodin denně. Rychlá
kontrola dostupnosti. Rozsáhlé vyhledávání
produktu prostřednictvím motoru, vozidla,
rozměrů atd.

Technipedia

Aplikace Motorservice

V naší technipedii se s vámi rozdělíme
o náš know-how. Najdete zde odborné
znalosti přímo od odborníků.

Zde obdržíte rychle a snadno aktuální
informace a servis týkající se našich
produktů.

Hledáte technické informace
o motoru?

Mobilní přístup k technickému
know-how

BF náhradní díly –
40 roků spolehlivé kvality pro
opravy odpovídající časové hodnotě

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