
LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG NA WTRYSKI
ZESTAW

LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG NA WTRYSKI 2666 500ML

Właściciele pojazdów z silnikami wysokoprężnymi cenią dodatek do paliwa Diesel Spülung produkcji firmy Liqui Moly,
który już przy pierwszym użyciu znacząco poprawia działanie silnika, usuwając osady gromadzące się w układzie
wtryskowym.

Usuwa osady jakie gromadzą się we wtryskiwaczach, pompie wtryskowej, w komorze spalania. Rozwiązuje problemy
związane z nierównomierną pracą silnika. Czyste wtryskiwacze oraz pompa wtryskowa zapewniają optymalne osiągi
oraz równomierna pracę silnika. Zapobiega korozji.

 
Zalety:

Usuwa osady na dyszach wtryskowych i w komorze spalania,

Podwyższa liczbę cetanową,

Likwiduje stuki na biegu jałowym oraz zapewnia równą i spokojną pracę silnika,

Optymalizuje wartości badanych spalin,

Może być stosowany zapobiegawczo.
 
Zastosowanie:
Do zastosowania w każdym silniku Diesla. Przy intensywnym czyszczeniu stosować produkt nie rozcieńczając.
Zawartość puszki 500 ml wystarcza na 75 l paliwa.
 
Użycie w przypadku nagłych problemów z silnikiem:
Odłączyć zaciski przewodu dopływowego i odpływowego paliwa i wprowadzić je do pojemnika, uruchomić silnik, środek
płuczący zasysany jest bezpośrednio przez pompę paliwową, pozwolić silnikowi pracować przy różnych prędkościach
obrotowych i wyłączyć przed opróżnieniem puszki.
 
 
FILTRON PS 842 FILTR PALIWA
Uniwersalny filtr paliwa.
Indeks: PS 842



Typ filtra: Filtr przewodowy
Długość: 108mm
Średnica: 36mmm
Średnica króćców: 6-8mm
 
W skład zestawu wchodzą:
1x LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG NA WTRYSKI 2666 500ML
1x FILTRON PS 842 FILTR PALIWA
2x Opaska zaciskowa 8-12mm
1x Przewód igielitowy 8mm
 

Sposób użycia zestawu:
Odłączyć zaciski przewodu dopływowego i odpływowego paliwa i wprowadzić je do pojemnika, uruchomić silnik,
środek płuczący zasysany jest bezpośrednio przez pompę paliwową, pozwolić silnikowi pracować przy różnych
prędkościach obrotowych i wyłączyć przed opróżnieniem puszki.

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
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

W tej części naszego sklepu przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki wybór produktów firmy Liqui Moly. Ta niemiecka marka
już od 1957 roku dostarcza kierowcom na całym globie płyny eksploatacyjne do samochodów. W naszej  ofercie
znajdziesz m.in. dodatki czyszczące do wielu rodzajów silników, oleje przekładniowe, płukanki oraz dodatki do paliwa.

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

