BIODIESEL
Το πρόβλημα
Η χρήση του Βιοντίζελ δημιουργεί
βλεννώδεις επικαθήσεις στο κύκλωμα καυσίμου, με αποτέλεσμα μεγάλα προβλήματα φραγής του κυκλώματος, των μπεκ και στις τρόμπες.

Η λύση
Το Πρόσθετο Βιοκαυσίμου
(Bio Diesel Additiv)
LM 3725 - 250ml, LM 1812/3726 - 1L,
LM 3730 - 205L

•

Επιτυγχάνει σταθεροποίηση του Πετρελαίου που περιέχει
Βιοκαύσιμα

•

Εμποδίζει την οξείδωση και το φράξιμο του κυκλώματος καυσίμου

•

Κρατάει τα μπέκ καθαρά

•

Εμποδίζει το κόλλημα των βελονών

•

Βελτιώνει και εξομαλύνει την καύση

•

Μειώνει την κατανάλωση

•

Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες με ή χωρίς
καταλύτη

•

Κατάλληλο και για παράλληλη χρήση με το Πρόσθετο
Προστασίας Φίλτρου κατακράτησης Σωματιδίων

Diesel-System-Reiniger K – PRO LINE
ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το πρόβλημα
Η χρήση καυσίμου χαμηλής ποιότητας
με υψηλό ποσοστό θειαφιού σε συνδυασμό με αυξημένα ποσοστά υγρασίας, οδηγεί σε προβλήματα στην καθαρή λειτουργία του κινητήρα και στο
πρόωρο βούλωμα του κυκλώματος
καυσίμου από βλέννες.

Η λύση

•
•
•
•
•
•
•

Το ειδικό συμπυκνωμένο πρόσθετο
πετρελαίου (Diesel System Reiniger K)
LM 5144 – 1L

•

Καθαρίζει το κύκλωμα καυσίμου
Απομακρύνει επικαθήσεις από τα Μπεκ
Βελτιώνει την αναφλεξιμότητα του πετρελαίου
Μειώνει τις φθορές και προστατεύει από
σκουριά και οξείδωση
Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων, την κάπνα
και την κατανάλωση καυσίμου (ιδανικό για
χρήση σε περιοδικούς ελέγχους, KTEO, κ.α.)
Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψεκασμού
Ενισχύει δραστικά την αποτελεσματικότητα
του 5144 Biodiesel Additiv αποτρέποντας το
πρόωρο βούλωμα του κυκλώματος καυσίμου
από βλέννες
Αναλογία μίξης 1:300 λίτρα καυσίμου

Καθαριστικό Συστήματος Diesel
Το πρόβλημα

•

Καθαρίζει το κύκλωμα καυσίμου

Οι επικαθήσεις στο κύκλωμα καυσίμου
και στα μπεκ, δεν επιτρέπουν το σωστό ψεκασμό, με αποτέλεσμα ο κινητήρας να μην λειτουργεί σωστά και
να έχει αυξημένη κατανάλωση και
ρύπους.

•

Αποδομεί τις επικαθήσεις από τα μπεκ

•

Βελτιώνει την αναφλεξιμότητα του Πετρελαίου

•

Εμποδίζει το κροτάλισμα στα μεσαία φορτία

•

Προστατεύει από την σκουριά και την οξείδωση

•

Εγγυάται τέλεια καύση

•

Μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κάπνα

•

Βελτιώνει την οικονομία

•

Λύνει προβλήματα λειτουργίας που προέρχονται
από τον ψεκασμό

Η λύση
Tο Καθαριστικό Συστήματος Diesel
(Diesel System Reiniger)
LM 2962 - 500ml, LM 5155 - 5L

Common Rail Additive
ΠΡΟΣΘΕΤΟ COMMON RAIL

Το πρόβλημα
Πετρέλαιο κακής ποιότητας και επικαθήσεις στο κύκλωμα καυσίμου και
στα υψηλής πίεσης μπεκ συστημάτων
Common Rail και Pumpe Duese, δεν
επιτρέπουν το σωστό ψεκασμό, με
αποτέλεσμα ο κινητήρας να μην λειτουργεί σωστά και να έχει αυξημένους ρύπους.

Η λύση
Tο Πρόσθετο Common Rail
(Common Rail Additive)

•

Διασφαλίζει καθαρότητα στο κύκλωμα καυσίμου και στο
θάλαμο καύσης

•

Κρατάει τα υψηλής πίεσης μπεκ καθαρά, διασφαλίζει την
καλύτερη καύση και επιτυγχάνει έτσι μικρότερη ειδική
κατανάλωση και μέγιστη απόδοση

•

Εμποδίζει το κόλλημα των βελονών

•

Αυξάνει την λιπαντική ικανότητα πετρελαίου φτωχού σε θείο
και προστατεύει τις αντλίες υψηλής πίεσης

•

Αυξάνει τον αριθμό κετανιών και κάνει την καύση πιο ομαλή

•

Περιέχει αντιοξειδωτικά και εμποδίζει την οξείδωση

•

Κατάλληλο για όλους του σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες
με η χωρίς καταλύτη

LM 8953 - 250ml

Καθαριστικό Εισαγωγής
Κινητήρων Πετρελαίου
Το πρόβλημα

•

Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των κινούμενων
μερών και μειώνει την κατανάλωση

•

Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά όλα τα
στοιχεία της εισαγωγής τη βαλβίδα ανακύκλωσης
καυσαερίων EGR κλπ. χωρίς το λύσιμο
εξαρτημάτων

Η λύση

•

Το Καθαριστικό Εισαγωγής
Κινητήρων Πετρελαίου
(Ansaug System Reiniger)

Με ενεργά διαλυτικά και υψηλής τεχνολογία
πρόσθετα που διαλύουν κολλώδης, ρητινώδης και
λιπαρές επικαθήσεις

•

Κατάλληλο για οχήματα με φίλτρο κατακράτησης
σωματιδίων πετρελαίου (DPF)

Επικαθήσεις στην εισαγωγή και στη βαλβίδα EGR Πετρελαιοκινητήρων δεν επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του κινητήρα
- οδηγούν στη δημιουργία κάπνας.

LM 2388/5168 - 400ml

