BF yedek parçaları
Ağır yükler için
en yüksek performans

Dizel motorlar için geniş yedek parça programı

Üç milyon kilometre çalışma ömrü –
günlük 30 ton yük kapasitesi
Ticari taşıt tahrikleri, yüksek yüklenmelere dayanabilir özellikte
olmalıdır. Bu nedenle, toplam işletme maliyetlerinin düşük
tutulabilmesi için tahrik bileşenlerinin güvenilir olması şarttır.
Motorservice, BF markası altında en yüksek kaliteye sahip olan,
uzun süre kullanılabilecek ve verimli şekilde onarılabilecek
özellikte tasarlanmış sistem bileşenleri satmaktadır.
www.ms-motorservice.com

Servis bizim yaşamımızdır
"Servis" kelimesini adımızda taşımamızın bir nedeni var: Bu bizim
müşterilerimize verdiğimiz bir söz. Lojistik merkezlerimiz, toplam
40.000 m²'ye kadar varan alan kapasitesi ve günlük 7000 kadar
araç alma pozisyonuyla son derece güvenilir teslimatların hiçbir
gecikme olmadan yapılmasını garanti eder. BF ürünleri, piyasa için
uygun fiyatlara verimli onarımların gerçekleştirilmesini sağlayan
yüksek kaliteli çözümler olarak kendini kanıtlamıştır.
Ayrıca ticari taşıtların dünya genelindeki kullanım ve bozulma
oranlarını sürekli olarak analiz ediyor ve serbest yedek parça
piyasasına yönelik yedek parça programımızı bu bilgiler ışığında
daha da geliştiriyoruz.
Çok sayıda markayı kapsayan ürün teklifi
Kapsamlı ürün programımızda, diğerlerinin yanı sıra Volvo, Scania,
Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz, DAF, Cummins ve daha birçok
marka için uygun ürünler yer almaktadır.

Güvenilir kullanım

Ürün yelpazesi
1
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1 Silindir kapağı
2 Anahtarlama kolu
3 Valf yayı + aksesuar
4 Silindir kapağı cıvatası
5 Yağ püskürtme memesi
6 Starter dişli çarkı
7 Volan
8 Yağ pompası
9	Krank mili
10 Biyel cıvatası
11 Biyel çubuğu
12 Krank karteri
13 Titreşim sönümleyici (resim yok)
14 Kam mili
15 İtici
16 İtici çubuk
17 Su pompası
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Motor bileşenleri ve servis

Krank milleri

Her türlü torka uygun, dövülmüş şaheser parçalar
Yüksek kalite standartlarımızı garanti etmek için, dövülmüş BF
krank millerinin büyük bölümü kendi atletlerimiz ile üretilir. Ayrıca
parçalar en zorlu test prosedürlerinden geçirilir. Doğru boyutlar ile
üretim, sorunsuz çalışmayı ve dolayısıyla da motorun uzun süre
kullanılabilmesini garanti eder.

Biyel çubukları

Dirençli kuvvet aktarıcıları
Çekme, basınç ve bükme kuvvetleri
nedeniyle biyel çubukları üzerinde oluşan
yüksek yüklenmeler, biyel çubuklarının
yüksek rijitlik ve düşük ağırlık özellikleriyle
tasarlanmasını gerektirir. Biyel çubuklarının
daha zayıf rijitlik ile üretilmesi, motorda
gereksiz risklerin oluşmasına neden olur.
Yüksek kaliteli Motorservice ürün yelpazesi
ile her zaman güvenli taraftasınız.

Krank karteri

Optimum performans için doğru geometrik ölçüler ve stabil
formlar
Krank karteri, tahrik mekanizması gövdesi ve soğutma ceketi
olarak bir motorun en can alıcı modülünü oluşturur. BF, geniş
kapsamlı ve kaliteli krank karteri yelpazesi sayesinde arızalanmış
ticari taşıt motorları için ekonomik ve hızlı onarım olanakları sunar.

Yağ ve su pompaları

Mükemmel yağ ve soğutma maddesi
beslemesi
Rheinmetall Automotive, önde gelen tüm
motor üreticileri için yağ ve su pompaları
üretir ve satar ve bu konuda sayısız patente
sahiptir. Bu bilgi birikimi ile Motorservice,
çok sayıda binek otomobil ve ticari taşıt
uygulamasına yönelik pompalar sunar. Bu
deneyimlerin ve adil bir fiyat-fayda oranının
avantajlarından siz de yararlanın.

Silindir kapakları

İhtiyaçlarınıza en uygun şekilde üretilir
Motorservice, binek otomobillere ve ticari
taşıtlara yönelik kapsamlı bir silindir
kapağı yelpazesi sunar. İhtiyaçlara en
uygun şekilde tasarlanan ve onarımı kolay
olan bu silindir kapakları, valfleri ve valf
yayları önceden monte edilmiş olarak da
temin edilebilir.

Kam milleri

Kam milleri için kumanda parçaları

Yağ soğutucusu

Volanlar

Uzun süreli, yüksek performanslı motor ömrü için aşınmaya
dirençli kamlar
Yüksek bükülme ve torsiyon gerilmelerine uzun süreler boyunca
dayanabilmeleri için, Motorservice teslimat programındaki kam
milleri son derece dayanıklıdır. Kam milleri, kullanım amacına
bağlı olarak dökme veya dövme yoluyla imal edilir.

Onarımda risk minimizasyonu
Yağ soğutucusu, soğutma suyu sistemi ile birlikte motorda termik
dengenin korunmasını sağlar. İnce lamellerde kir parçacıklarının
birikmesi, yağ soğutucuları tekrar kullanıldığında motorda
hasarlara yol açabilir, ki bu da yüksek bir risktir. Bu nedenle
Motorservice, birçok ticari taşıt tipi için yağ soğutucusu sunar.

Isıya dayanıklı hassasiyet
Yüksek kaliteli BF kumanda parçaları, her bir valfin tam olarak
tanımlanan zamanda, planlanan strok ile ve belirlenen sırayla
açılması ve kapatılması konusunda kam millerini destekler.

Motorun sorunsuz çalışması için kaliteli şasi ve yüksek
hassasiyet
BF volanlar, gri (pik) döküm veya çelikten üretilen ve motordaki
düzensizlikleri ve titreşimleri etkin şekilde azaltan yüksek kaliteli
ve hassas parçalardır. Böylece dişli takımındaki aşınma mümkün
olan en düşük seviyede tutulur.

Bilgi
transferi

Uzmanlardan uzmanlık bilgileri
Dünya çapında eğitimler

Teknik bilgiler

Her yıl yaklaşık 4500 mekaniker ve
teknisyen, tüm dünyadaki müşterilerimizin
kendi yerlerinde veya Neuenstadt, Dormagen
ve Tamm (Almanya) şehirlerindeki kendi
eğitim merkezlerimizde verdiğimiz
eğitimlerimizden ve seminerlerimizden
yararlanıyor.

Product Information, Service Information
belgelerimiz, teknik broşürlerimiz ve
posterlerimiz ile her zaman en güncel
teknik bilgilere sahip olursunuz.

News

Sosyal medya

Doğrudan üreticiden

E-posta ile düzenli bilgilendirme
Ücretsiz haber bültenimize hemen online
olarak üye olun ve ürün yeniliklerinin,
teknik yayımların ve daha birçok ayrıntının
yer aldığı bilgilerin size düzenli olarak
gönderilmesini sağlayın.

İşin ustalarından uygulama bilgileri

Her zaman güncel

Teknik videolar

Profesyonel montajı net bir şekilde
açıklar
Video ile aktarılan bilgiler: Videolarımızda,
ürünlerimize ilişkin uygulamalı montaj
bilgilerini ve sistem açıklamalarını
bulacaksınız.

Bireysel bilgiler

Müşterilerimize özel
Bizden geniş hizmet yelpazemize ilişkin
kapsamlı bilgiler ve ürünlerimizle ilgili
kapsamlı hizmetler alabilirsiniz, örn.
kişiselleştirilmiş satış teşvik materyalleri,
satış promosyonları, teknik destek
hizmetleri ve çok daha fazlası.
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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

Ürünlere online özel bakış
Ürünlere ilişkin bilgilere online
erişim

İnteraktif öğeler, animasyonlar ve video
kliplerden yararlanarak, motorların içinde
ve etrafında yer alan ürünlerimiz ile ilgili
bilmeniz gereken tüm değerli bilgileri
öğrenin.

Technipedia

Motorlar ile ilgili teknik bilgi mi
arıyorsunuz?
Technipedia ile, sahip olduğumuz knowhow birikimini sizlerle paylaşıyoruz. Burada
doğrudan işin uzmanları tarafından sunulan
en doğru uzmanlık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Online mağaza

Ürünlerimize doğrudan erişim
Günün her saati sipariş verebilirsiniz.
Ürünün mevcudiyetini hızlıca kontrol
edebilirsiniz. Motor, araç, ölçüler vs.
üzerinden kapsamlı ürün araması
yapabilirsiniz.

Motorservice App

Teknik know-how için mobil erişim
Ürünlerimiz ile ilgili en güncel bilgilere ve
hizmetlere en hızlı ve kolay şekilde erişin.

BF yedek parçaları –
kısa sürede ve verimli onarım
için 40 yıllık güvenilir kalite
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