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Made in Germany

Καθαρισμός συστήματος 
καυσίμου και εσωτερικός 

καθαρισμός κινητήρα

Απόδοση κινητήρων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖIΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Απεικόνιση εγκάρσιας 
διατομής κινητήρα ύστερα 
από μια κοινή αλλαγή 
λαδιού

Απεικόνιση κατάστασης 
κινητήρα μετά από έναν 
εσωτερικό καθαρισμό με 
PRO-TEC EF. Το νέο 
καθαρό λάδι προστίθεται 
πλέον σε καθαρό κινητήρα.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΗ PROTEC by BluechemGroup είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους κατασκευαστές πετροχημικών προϊόντων 
στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας , σε πάνω από 100 
χώρες. 
Τα προϊόντα της πληρούν τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας 
και είναι ιδανικά για τον καθαρισμό και συντήρηση των 
συστημάτων λίπανσης, καυσίμου, ψύξης, κιβωτίου 
ταχυτήτων, διεύθυνσης και κλιματισμού σε επαγγελματικό 
επίπεδο. 
Είναι πιστοποιημένα από τον οργανισμό TÜV Thüringen και 
πλήρως συμβατά με τα πρότυπα DIN EU590 για τα καύσιμα 
πετρελαίου και DIN EU 228 για τα καύσιμα βενζίνης. 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση τους είναι πολλαπλά και 
άμεσα:
     

    Εξοικονόμηση καυσίμου 
    

    Βελτιωμένη απόδοση κινητήρα 
    

    Λιγότερες εργασίες επισκευής

PRO-TEC HELLAS
15ο χλμ Θεσ/νίκης- Ν.Μουδανιών
Θέρμη- Θεσ/νίκη
   
Τηλ: +30 2310 489680
Fax: +30 2310 461039
    
info@pro-techellas.gr
www.pro-techellas.gr 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Αλλαγή λαδιού 
χωρίς EF

Αλλαγή λαδιού 
με EF



P1001 Engine Flush
Εσωτερικός καθαρισμός κινητήρα

Η μέτρηση της συμπίεσης σεAudiΑ4 που είχε 
διανύσει 72.300 χλμ. δείχνει ότι:

Είναι ξεκάθαρη η σταθερή αύξηση της 
συμπίεσης και των 4 κυλίνδρων μετά τον 
εσωτερικό καθαρισμό του κινητήρα.

πριν μετά

Η παρουσία νερού στο 
καύσιμο επηρεάζει την 
σωστή λειτουργία του 
κινητήρα.

Με την χρήση του PRO-
TEC Fuel Line Cleaner, το 
νερό ομογενοποιείται με το 
καύσιμο σε μορφή 
γαλακτώματος –μίγμα 
κατάλληλο για καύση.

Τα δοκιμαστικά σωληνάκια 
δείχνουν την κατάσταση 
νερού και καυσίμου μέσα 
στη δεξαμενή καυσίμου. 

μετάπριν

Απεικόνιση ακροφυσίων 
πριν και μετά την χρήση 
των καθαριστικών 
καυσίμου PRO-TEC 

Απεικόνιση ψεκασμού πριν 
την χρήση των 
καθαριστικών καυσίμου 
PRO-TEC

Απεικόνιση βελτιωμένου 
ψεκασμού μετά την χρήση 
καθαριστικών καυσίμου 
PRO-TEC

μετάπριν

Σε κάθε κινητήρα, είτε πρόκειται για ένα σύγχρονο 
πετρελαιοκινητήρα ή για βενζινοκινητήρα υψηλής απόδοσης, 
σχηματίζονται ιζήματα μόλυνσης, οπτάνθρακα και ρητίνης κατά 
τη λειτουργία του. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεν 
μπορούμε να το αποτρέψουμε.
Είναι αλήθεια ότι αυτές οι μορφές μόλυνσης δημιουργούνται από 
την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως για 
παράδειγμα ακραίες λειτουργικές συνθήκες στο κινητήρα, π.χ. το 
συχνό σταμάτημα-ξεκίνημα (start-stop) κατά την οδήγηση στην 
πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούνται από σύντομες 
μετακινήσεις και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλαγής λαδιού.
Η μόλυνση προκαλεί απώλεια ισχύος, υψηλότερη κατανάλωση 
καυσίμου, πολύ μεγάλη φθορά και υψηλότερη εκπομπή 
επιβλαβών καυσαερίων.  

αφαιρεί την μόλυνση που προκαλείται κατά την 
λειτουργία του κινητήρα
επαναφέρει τη συμπίεση 
μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και 
επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του καταλύτη.
μειώνει την εκπομπή καυσαερίων

P1241 
Καθαρισμός Συστήματος Τροφοδοσίας Πετρελαίου

Diesel System Super Clean

Ρητίνες, κολλώδη υπολείμματα και αδιάλυτα κατάλοιπα 
που δημιουργούνται από μικροοργανισμούς, οξείδωση 
και χημικές αντιδράσεις στον πετρελαιοκινητήρα, έχουν 
σαν αποτέλεσμα τα προβλήματα στην λειτουργία και την 
απόδοση του. 
Αυτά τα επικίνδυνα ιζήματα μπορούν να αφαιρεθούν με 
την χρήση του καθαριστικού πετρελαιοκινητήρων PRO-
TEC Diesel System Super Clean. Η κατανάλωση 
καυσίμου και οι εκπομπές αιθάλης- καυσαερίων 
μειώνονται, ενώ ακόμα και τα προβλήματα ψυχρής 
εκκίνησης και ο χαρακτηριστικός θόρυβος (κροτάλισμα) 
λειτουργίας των πετρελαιοκινητήρων μειώνονται αισθητά.

Το PRO-TEC Common Rail έχει κατασκευαστεί ειδικά 
για όλους τους πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού 
υψηλής πίεσης με σύστημα ψεκασμού Common Rail ή 
εγχυτήρα αντλίας (μπεκ). Διασπά τα σταγονίδια νερού 
στο καύσιμο σε μικρά μόρια και απορροφά την επιβλαβή 
υγρασία. Προϊόν υψηλής τεχνολογίας που συνιστάται 
κυρίως για οχήματα με μεγάλα διαστήματα service. Είναι 
κατάλληλο και για φίλτρα σωματιδίων (μοριακά φίλτρα).

P2101 

Common Rail

Common Rail 
Diesel System Clean & Protect
Καθαρισμός & Προστασία Συστήματος 

P1101 Fuel Line Cleaner
Καθαρισμός Συστήματος Καυσίμου
Η αποτελεσματική λύση στην υψηλή κατανάλωση καυσίμου 
και στην μειωμένη απόδοση κινητήρα, είναι το καθαριστικό 
καυσίμου PRO-TEC Fuel Line Cleaner.
Όταν το PRO-TEC FLC χρησιμοποιείται σε κάθε service, 
αφαιρείται το επιβλαβές συγκεντρωμένο νερό, τα ιζήματα και 
οι ρητίνες, από το ρεζερβουάρ μέχρι και τους θαλάμους 
καύσης. Ταυτόχρονα, τα υψηλά αποτελεσματικά λιπαντικά  
προστατεύουν την περιοχή του άνω μέρους του κυλίνδρου και 
τις βαλβίδες.

Το PRO-TEC Fuel Line Cleaner είναι κατάλληλο για 
όλους τους βενζινοκινητήρες και συνιστάται ειδικά για 
κινητήρες turbo, FSI, συστήματα άμεσου ψεκασμού και 
καταλύτες.

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση του καθαριστικού 
τροφοδοσίας PRO-TEC FLC είναι εμφανή:
   

επαναφορά της βέλτιστης απόδοσης κινητήρα
εξασφάλιση καθαρής και δυνατής καύσης
μείωση κατανάλωσης καυσίμου και 
εκπομπών καυσαερίου
ολική αποφυγή της διάβρωσης

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖIΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ


