Piese de schimb BF
Cele mai bune performanţe
la sarcini mari

Gamă largă de piese de schimb pentru motoare Diesel

Durată de viaţă de trei milioane de kilometri –
la sarcină zilnică de 30 de tone
Sistemele de antrenare ale vehiculelor utilitare trebuie să reziste
la solicitări deosebit de mari. Fiabilitatea componentelor de
antrenare joacă un rol esenţial în reducerea cheltuielilor totale de
exploatare.
Sub numele de marcă BF, Motorservice distribuie componente
de motor de cea mai înaltă calitate, proiectate pentru o durată de
viaţă îndelungată şi reparaţii valoroase.
www.ms-motorservice.com

Pasionaţi de service
Nu întâmplător purtăm cuvântul „Service” în nume: este o
promisiune adresată clienţilor noştri. Centrele noastre logistice,
dotate cu hale cu suprafaţa totală de 40.000 m² şi până la 7.000
de puncte de ridicare pe zi, garantează o disponibilitate mare şi
capacitatea de livrare permanentă. Produsele BF conving prin
soluţiile de calitate superioară, pentru reparaţii valoroase al căror
preţ corespunde preţului pieţei.
În plus, analizăm în permanenţă felul în care sunt folosite
vehiculele utilitare în întreaga lume şi frecvenţa de defectare a
acestora, pentru a continua în baza acestor informaţii dezvoltarea
programului nostru de piese de schimb pentru piaţa liberă de
piese de schimb.
Ofertă pentru mai multe mărci
Programul nostru extins de produse acoperă, printre altele,
motoarele de la Volvo, Scania, Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Deutz,
DAF, Cummins şi ale altor numeroşi producători de motoare.

Fiabilitate la utilizare

Sortiment de produse
1
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1 Chiulasă
17
2 Culbutor
16
3 Arc de supapă + accesorii
4 Şurub cu cap cilindric
15
5 Duză de injecţie ulei
14
6 Roata dinţată a demarorului
7 Volant
8 Pompă de ulei
9	Arbore cotit
10 Bulon de bielă
11 Bielă
12 Carter
13 Amortizor de vibraţii (fără ilustraţie)
14 Arbore cu came
15 Tachet
12
16 Tijă de tachet
17 Pompă de apă
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Componente pentru motor şi service

Arbori cotiţi

Adevărate opere de artă forjate pentru orice turaţie
Pentru a garanta standardele noastre înalte de calitate, arborii
cotiţi forjaţi BF sunt produşi, în cea mai mare parte, cu propriile
unelte. Apoi, sunt supuşi celor mai stricte proceduri de testare.
Precizia dimensiunilor garantează o funcţionare rotundă şi, drept
urmare, o durată de viaţă îndelungată a motorului.

Biele

Elemente rezistente pentru transferul de
forţă
Solicitarea puternică a bielelor, sub
influenţa forţelor de tracţiune, presiune
şi îndoire, impune construcţiei bielei
o rezistenţă superioară şi, simultan,
o greutate mică. Bielele mai puţin
rezistente sunt un risc de care motorul nu
are nevoie. Cu sortimentul valoros al
Motorservice, vă menţineţi întotdeauna
de partea siguranţei.

Carter

Exactitate geometrică şi stabilitate dimensională pentru
performanţe optime
În calitate de carcasă a sistemului de propulsie şi manta de răcire,
carterul reprezintă componenta centrală a motorului. Prin
portofoliul său extins de cartere de calitate, BF oferă posibilităţi de
reparare economice şi rapide pentru motoarele defecte ale
vehiculelor utilitare.

Pompe de ulei şi de apă

Alimentare perfectă cu lubrifianţi şi lichid
de răcire
Rheinmetall Automotive dezvoltă şi
livrează pompe de ulei şi de apă tuturor
producătorilor principali de motoare,
deţinând, de asemenea, numeroase
brevete în domeniu. Pe baza acestei
priceperi, Motorservice oferă pompe pentru
o multitudine de aplicaţii din autoturisme
şi vehicule utilitare. Profitaţi de această
experienţă şi de un raport calitate-preţ
corect.

Chiulase

Gamă completată conform nevoilor dvs.
Motorservice dispune de un portofoliu vast
de produse din domeniul chiulaselor
pentru autoturisme şi vehicule utilitare.
În funcţie de nevoi şi pentru a ajuta la
operaţiunile de reparare, chiulasele sunt
disponibile şi cu supape şi arcuri de
supapă gata montate.

Arbori cu came

Piese de comandă pentru arbori cu came

Răcitor de ulei

Volanţi

Came rezistente la uzură, pentru o viaţă îndelungată şi
performantă a motorului
Pentru a suporta la solicitările cauzate de forţele de îndoire şi
de torsiune un timp îndelungat, arborii cu came din programul
de livrare Motorservice sunt deosebit de rezistenţi. În funcţie
de scopul pentru care se utilizează, arborii cu came pot fi
turnaţi sau forjaţi.

Minimalizarea riscurilor în timpul reparaţiilor
Împreună cu sistemul de apă de răcire, răcitorul de ulei asigură
echilibrul termic al motorului. Depunerile de particule de
impurităţi pe lamelele fine pot provoca defecte la motor în cazul
reutilizării răcitoarelor de ulei: un risc semnificativ. Din acest
motiv, Motorservice oferă răcitoare de ulei pentru multe tipuri de
vehicule utilitare.

Exactitate şi rezistenţă la temperaturi înalte
Piesele de comandă calitative de la BF ajută arborele cu came să
îşi execute sarcina de a deschide sau a închide supapele
individuale exact în momentul stabilit, printr-o cursă precisă şi
în ordinea corectă.

Precizie şi masă corectă pentru o funcţionare rotundă
a motorului
Volanţii BF sunt piese de precizie, fabricate din fontă sau oţel,
care reduc zgomotele de funcţionare şi vibraţiile motorului. Astfel,
uzura lanţului de transmisie poate fi menţinută la cel mai redus
nivel.

Know-how
Transfer

Cunoştinţe de specialitate de la experţi
Formare profesională la nivel
global
Direct de la producător

În jur de 4.500 de mecanici şi tehnicieni
profită anual de instruirile şi seminariile
noastre organizate pe plan mondial, la
beneficiar sau chiar şi în centrele noastre
de formare profesională din Neuenstadt,
Dormagen şi Tamm (Germania).

Noutăţi

Informaţii regulate prin e-mail
Abonaţi-vă acum online la buletinul nostru
de ştiri gratuit şi veţi primi informaţii
periodice despre produsele noi, publicaţii
tehnice şi multe altele.

Informaţii tehnice

Din practică, pentru practică
Cu informaţiile noastre despre produse şi
servicii, cu broşurile şi posterele tehnice
dispuneţi întotdeauna de cele mai noi
cunoştinţe tehnice.

Social Media
Mereu actual

Prezentări tehnice în format
video

Montaj profesional, explicat sugestiv
Intermediere de cunoştinţe în format video:
În prezentările noastre video găsiţi
instrucţiuni practice de montaj şi explicaţii
privind sistemele produselor noastre.

Informaţii individuale

Special pentru clienţii noştri
De la noi primiţi informaţii şi servicii
cuprinzătoare privind gama noastră amplă
de ofertă: ca de exemplu materiale
promoţionale personalizate, asistenţă
comercială, asistenţă tehnică şi multe
altele.
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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

Produsele în centrul atenţiei,
online
Primiţi informaţii online despre
produse

Aflaţi prin elemente interactive, animaţii şi
videoclipuri Informaţii interesante despre
produsele noastre din interiorul şi din jurul
motorului.

Technipedia

Căutaţi informaţii tehnice despre
motor?
În Technipedia ne împărtăşim know-how-ul
cu dumneavoastră. Aici găsiţi cunoştinţe de
specialitate direct de la experţi.

Magazin online

Accesul dvs. direct la produsele
noastre
Comandaţi non-stop. Verificare rapidă a
disponibilităţii. Căutare amplă de produse
pentru motoare, autovehicule, dimensiuni
etc.

Motorservice App

Acces mobil la Know-how tehnic
Aici primiţi rapid şi simplu cele mai noi
informaţii şi servicii pentru produsele
noastre.

Piese de schimb BF –
40 de ani de calitate de încredere,
pentru o reparaţie valoroasă

Partener Motorservice:

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