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Filtros Perkins 
A diferença está nos detalhes

Toda a informação contida neste documento está substancialmente 
correta no tempo de impressão e pode ser alterado posteriormente.

+ 10.000 €                                 
Fim de semana para 

duas pessoas

5.000 € a 10.000 €     
Berbequim Villager 

VLN 3208

3.000 € a 5.000 €      
Aspirador portátil 
Villager VVC 6020

1.500 € a 3.000 €     
Berbequim Villager 

VLN 3220

Os valores da campanha não incluem IVA

Campanha Perkins Outono 2022
Motolusa - De 17 de outubro a 2 de dezembro

Contactos:
Peças: 214 241 826 ou 214 241 827
Email: paulo.costa@motolusa.pt 

www.motolusa.pt/perkins



 
    

Porque correr riscos?

 

 

  
 

  

 

 

Protecção genuína toda a vida
Dúvidas ou questões? Contacte-nos 

Os �ltros Perkins são desenhados, 
desenvolvidos e testados de acordo 
com as especi�cações de cada 
motor Perkins

Filtros de Óleo 
cola ultra-resistente permitem um fluxo uniforme de óleo 
e um desempenho sem fugas, enquanto uma válvula 
anti-retorno evita que o motor gripe, prevenindo que não 
falta o óleo. Os novos filtros de óleo Ecoplus para os 
motores Perkins® série 904 são de self-draining e mais 
fáceis de trocar do que os filtros tradicionais.

Meios filtrantes de alta qualidade e

Filtros de ar  Construídos para obter um alto 

Os filtros são a primeira linha de 
defesa contra as impurezas que 
podem danificar o seu motor. Os 
filtros Perkins são fabricados sob 
rigorosos testes de controlo de 
modo a promover um desempe-
nho duradouro. O uso de filtros 
genuínos, protege o seu motor 
durante toda a sua vida útil.

As impurezas do combustível são 
a primeira causa da falha dos 
injectores. Partículas essas que 
ao entrarem em circulação levam 
tendencialmente ao desgaste 
precoce do pistão, cilindros, 
bronzes de apoio e capas de 
biela. Ao usar filtros não originais 
leva o seu motor a ter menos 
rendimento, ou seja, aumentar 
consumos e ter prestações/ 
desempenho inferior ao espectá-
vel.

A diferença dos filtros Perkins
Os filtros Perkins são desenvolvi-
dos e testados para as especifica-
ções de cada motor onde estão 
acoplados. Não sendo apenas 
testados em laboratório, mas sim 
no próprio motor. Podemos então 
excluir mudanças na pressão e no 
fluxo. Algo que os filtros não 
originais não podem garantir. 

Faça o investimento certo
Faça o investimento certo
A sua máquina é um investimento 
significativo. Ao submete-la a filtros 
não originais, que aparentemente 
são mais económicos, estará a 
sobrecarrega-la levando ao 
aumento de consumo, desgaste 
precoce, reparos dispendiosos (ex: 
turbocompressor) e consequente-
mente tempo parado. Ainda acha 
que é mais barato? 

Filtros de Gasóleo 
instalados em inúmeros motores, tem integrada uma 
espiral acrílica que permite fornecer um fluxo ideal e 
ainda filtrar algumas partículas. Alem disso ainda estão 
equipadas com tampas de uretano para diminuir 
potenciais fugas. Estes filtros de ultima geração ainda 
tem uma protecção que retém as partículas do 
combustível sujo ao arrancar.

 Os filtros Ecoplus, já

rendimento. Com malhas que permitem a passagem 
mais eficiente do ar, retentores duráveis, e sendo 
galvanizados por dentro e por fora para evitar a corrosão, 
previnem assim eventuais danos causados nas válvulas, 
segmentos e turbocompressores. 

www.motolusa.pt/perkins

A derradeira protecção
do seu motor


