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Υψηλή απόδοση

Oil System Cleaner                                                                                                                           
Καθαριστικό συστήματος 
λίπανσης                               
Πλεονεκτήματα  

διαλύει βρωμιά και ρητίνες σε ολόκληρο το σύστημα λίπανσης

εξουδετερώνει τα επιβλαβή οξέα στον κινητήρα

καθαρίζει τα υδραυλικά ωστήρια και εξαλείφει το κροτάλισμα

προστατεύει τον κινητήρα

αυξάνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα 

εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση 

μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

Καινοτόμα προϊόντα συντήρησης 
και προστασίας για το 

σύστημα καυσίμου βενζίνης,
 πετρελαίου και υγραερίου

PRO-TEC Hellas  
15km Thessalonikis-Moudanion                                                                                                                    
570 01 , Thermi                                                                                                                                      
info@pro-techellas.gr                                                                                                                     
www.pro-techellas.gr

Tel: 0030 2310 489680
Fax: 0030 2310 461039

Art.-Nr.: XXXXX
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ta
nd

 2
6

/0
9

/1
4

-
G

R
 |

 ©
2

01
4

 C
TP

-G
m

bH

Χρήση

Προστίθεται πριν από κάθε αλλαγή λαδιού στο παλιό 
λάδι. Κατάλληλο για όλους τους τύπους κιβωτίου 
ταχυτήτων και διαφορικών.

Oil System Cleaner
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33018

Υψηλή απόδοση

Oil System Care                                                                                                                        
Προστασία συστήματος 
λίπανσης                               

Πλεονεκτήματα

σημαντική μείωση της φθοράς και τριβής 

Μειωμένη κατανάλωση λαδιού και καυσίμου

βελτίωση στο ιξώδες του λαδιού σε όλες τις θερμοκρασίες

προστασία του κινητήρα κατά την διάρκεια καταστάσεων 
''στεγνώματος''

μέγιστη προστασία στον κινητήρα, τις φλάντζες και τα ελαστομερή 

αύξηση της διάρκεια ζωής του κινητήρα και εξασφάλιση  ομαλότερης 
λειτουργίας του

Χρήση

Προστίθεται μετά από κάθε αλλαγή λαδιού στο νέο λάδι. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους  βενζινοκινητήρων και 
πετρελαιοκινητήρων καθώς και  τα μηχανικά κιβώτια 
ταχυτήτων και διαφορικά.

Oil System Care
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33048

Το OIL SYSTEM CARE εγγυάται τη βέλτιστη προστασία και λίπανση όλων 
των κινούμενων μερών σε όλο το φάσμα θερμοκρασιών και ταχυτήτων. 
Όταν χρησιμοποιείται τακτικά,  επιτυγχάνεται  αύξηση της διάρκειας 
ζωής του κινητήρα.

Η μέτρηση συμπίεσης σε Audi 
A4 με 72,300 χλμ δείχνει:

Μετά τον εσωτερικό καθαρισμό 
του συστήματος λίπανσης, είναι 
καθαρά ορατή  η σταθερή 
αύξηση της συμπίεσης και των 
τεσσάρων κυλίνδρων.

Το Oil System Cleaner πέτυχε βελτίωση συμπίεσης έως 25%, στο 
παραπάνω παράδειγμα.

Παγκόσμια απόδοση

  μέγιστη απόδοση κινητήρα
  μείωση κατανάλωσης καυσίμου
  ιδανική προστασία των βενζινοκινητήρων και
  πετρελαιοκινητήρων 
  Πιστοποιημένη αποτελεσματικότητα προϊόντων

Η σειρά προϊόντων της powermaxx αποτελεί μια εξελιγμένη γκάμα 
προϊόντων  σχεδιασμένη για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες  και σκάφη. Κάτω 
από το εμπορικό σήμα bluechem, τα προϊόντα powermaxx  προορίζονται 
για τα συνεργεία αυτοκινήτων, την βιομηχανία αλλά και τους τελικούς 
καταναλωτές. Η σειρά, περιλαμβάνει  τεχνικές λύσεις κατά το service, 
προϊόντα  συντήρησης και καθαρισμού για τα συστήματα λίπανσης, 
καυσίμου, ψύξης και κλιματισμού.

Για ιδανικά αποτελέσματα καθαρισμού και συντήρησης προτείνουμε την 
τακτική χρήση των προϊόντων powermaxx!

Με την χρήση των προϊόντων powermaxx οι προδιαγραφές του 
κατασκευαστή που αναφέρονται σε ρυθμούς ροής , πίεση λαδιού και 
συμπίεση, βελτιώνονται σημαντικά.

πριν μετά

THÜRINGEN
zertifizierter

Wirksamkeitsnachweis
tested product 
effectiveness

προστασία ενάντια στη φθορά

βελτιστοποιημένες ιδιότητες λειτουργίας

μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα λιπαντικά



Υψηλή απόδοση

Fuel System Cleaner
Καθαριστικό συστήματος 
καυσίμου  βενζίνης                                                                                                                                             

Πλεονεκτήματα

αφαίρεση των βερνικοειδών επικαθήσεων από ολόκληρο το σύστημα 
καυσίμου

αφαίρεση των επικαθήσεων άνθρακα και μόλυνσης μέσα στους 
θαλάμους καύσης

καθαρή και δυνατή καύση

μείωση  των εκπομπών καυσαερίων

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων

μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Χρήση

Προστίθεται κάθε 6 μήνες στο σύστημα καυσίμου πριν το 
γέμισμα με καύσιμο. Κατάλληλο για όλους  τους 
βενζινοκινητήρες.

Fuel System Cleaner
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33028

πριν μετά

Το νερό στο καύσιμο επηρεάζει 
σημαντικά την σωστή 
λειτουργία του κινητήρα

Το δοκιμαστικό σωληνάκι 
απεικονίζει την συνύπαρξη νερού 
και καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

Με την χρήση του Fuel System 
Cleaner, το νερό ομογενοποιείται 
και μπορεί να καεί μαζί με το 
καύσιμο.

Απεικόνιση των μπεκ πριν και 
μετά τον καθαρισμό του                                                                  
συστήματος καυσίμου

Ψεκασμός πριν τον καθαρισμό.

Μετά τον καθαρισμό του 
συστήματος καυσίμου είναι                                                               
καθαρά ορατή η βελτίωση του 
ψεκασμού.

πριν μετά

To Diesel System Super Clean  αποτελεί καθαριστικό υψηλής 
απόδοσης για όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Ειδικά σχεδιασμένο για 
χρήση σε οχήματα με φίλτρο σωματιδίων. 

Υψηλή απόδοση

Common Rail Highpressure                                                                                                                              
Diesel System Clean & Protect
Καθαριστικό συστήματος 
καυσίμου  diesel common rail                                                                                                                                                

Πλεονεκτήματα  

ολοκληρωτική αφαίρεση ακόμα και των μικρότερων μορίων μόλυνσης 
από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου

ιδανικός ψεκασμός και αποτελεσματικότητα καυσίμου

ολοκληρωτική λίπανση του συστήματος καυσίμου και ειδικά της 
αντλίας υψηλής πίεσης

εξάλειψη των φυσαλίδων νερού στο καύσιμο και απορρόφηση της 
επιβλαβής υγρασίας, ειδικά σε συστήματα biodiesel και commonrail.

μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

Χρήση

Προστίθεται απευθείας στη δεξαμενή καυσίμου. 
Συνιστάται ειδικά για εκτεταμένα διαστήματα service. 

Common Rail Diesel                                                                                                                      
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33091

Υψηλή απόδοση

Diesel System Super Clean
Καθαριστικό συστήματος 
καυσίμου  diesel   

Πλεονεκτήματα 

πολύ αποτελεσματικός, ισχυρός καθαρισμός

αφαιρεί τα υπολείμματα λειτουργίας σε ολόκληρο σύστημα καυσίμου

αφαιρεί τα υπολείμματα άνθρακα και μόλυνσης από το άνω μέρος 
κυλίνδρου 

βελτιωμένη ψυχρή εκκίνηση

βελτιωμένη απόδοση κινητήρα και αισθητή εξοικονόμηση καυσίμου

ιδανικός  ψεκασμός καυσίμου

Χρήση

Προστίθεται τακτικά στη δεξαμενή καυσίμου. 

Diesel System Super Clean
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33391

Υψηλή απόδοση

DPF Power Clean
Καθαριστικό φίλτρου 
σωματιδίων  

Πλεονεκτήματα  

μόνιμος και ολοκληρωτικός καθαρισμός φίλτρου κατά την διάρκεια 
οδήγησης

δεν απαιτείται χρόνος αναμονής,  συναρμολόγηση ή 
αποσυναρμολόγηση

μειώνει την θερμοκρασία ανάφλεξης που επηρεάζεται λόγω της 
κάπνας που συσσωρεύεται στο μοριακό φίλτρο 

αποτρέπει τον σχηματισμό δευτερογενών εκπομπών

πλήρης ανάπλαση και μηδενικά κατάλοιπα σε ολόκληρο το φίλτρο

Χρήση

Για προληπτική χρήση. Προσθέστε στη δεξαμενή καυσίμου 
πριν το γέμισμα με καύσιμο diesel. Συστήνουμε τακτική 
χρήση κάθε 3 μήνες. Δίνετε προσοχή στις οδηγίες 
δοσολογίας 

DPF Power Clean
Περιεχόμενο: 300ml                                                                                                                                    
Συσκ. 24 τεμ.                                                                                                                                                   
Κωδ. 33458

πριν τον 
καθαρισμό

μετά τον 
καθαρισμό

Το DPF Power Clean αποτελεί ένα ειδικό πρόσθετο που χρησιμεύει στην 
διαδικασία ανάπλασης του φίλτρου σωματιδίων.
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