
FORTE DIESEL TURBO CLEANER
Forte  Diesel  Turbo  Cleaner  to  produkt  przeznaczony  specjalnie  do
turbodoładowanych  silników  wysokoprężnych  wyposażonych
w  turbosprężarkę  o  zmiennej  geometrii  (VGT).  Mechanizm  zmiennej
geometrii  (VGT),  z  powodu  niepełnego  spalania  paliwa,  ulega  często
zablokowaniu  przez  cząsteczki  sadzy  (niespalony  olej  napędowy).  Ze
względu na niewłaściwą szybkość regulacji mechanizmu, silnik w pewnym
zakresie obrotów zaczyna pracować nieregularnie. Paląca się lampka kodu
domyślnego  będzie  informowała  o  niewłaściwym  stopniu  doładowania
silnika przez powietrze (co powoduje utratę mocy).

Forte Diesel Turbo Cleaner  stosowany w układach paliwowych turbodoładowanych silników wysokoprężnych  zapewnia
następujące korzyści:

czyści zablokowany mechanizm zmiennej geometrii turbosprężarek bez konieczności demontażu,
aktywnie redukuje emisję sadzy,
czyści zawory EGR,
jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami diesla,
jest odpowiedni do oleju napędowego i bio diesla do B30.

Sposoby stosowania:
- zastosowania profilaktyczne:

Dodać 1 x 400ml Forté Diesel Turbo Cleaner razem z jedną dawką Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner  do  max 100
litrów paliwa  lub 0,4 % pojemności baku.
- zastosowania naprawcze:

Dodać 2 x 400ml Forté Diesel Turbo Cleaner  razem z jedną dawką Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner  do  50
litrów paliwa.

Uwaga !  Nie wlewać  Forté Diesel Turbo Cleaner do filtra paliwa.

 
W asortymencie
Sklep nr 1 Praga Sklep nr 2 Mokotów Sklep nr 3 Bielany Sklep nr 4 Ursus Sklep nr 5 Wawer Sklep nr 6 Białołęka

http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki_do_paliwa/forte/forte_advanced_diesel_fuel_conditioner,p1039496166
http://www.petrostar.pl/chemia/dodatki_do_paliwa/forte/forte_advanced_diesel_fuel_conditioner,p1039496166
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-praga
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-mokotow
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bielany
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-ursus
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-wawer
https://www.petrostar.pl/kontaktHASHto-bialoleka


Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki.
Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.

Opis producenta

Grupa Forte, od ponad 20 lat zajmuje się wprowadzaniem na rynek metod i produktów petrochemicznych, usuwających
zanieczyszczenia, które powstają i odkładają się w układach silników spalinowych. Forte tworzy nowy trend w metodach
serwisowania pojazdów (jako pierwsza poważnie potraktowała problem zanieczyszczania układów paliwowych
i silników). Pojazdy stały się szybsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, ale również bardziej skomplikowane mechanicznie.
Rozwój przemysłu samochodowego wymusił stosowanie coraz bardziej dostosowanych produktów czyszczących. Forte
ambitnie podąża za rynkiem i jego wymogami, stale ulepszając swoje środki. Dzięki temu firma stała się absolutnym
liderem na rynku oczyszczania w Europie.


