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Η επιτυχημένη ιστορία της PRO-TEC
ξεκίνησε έχοντας έναν μικρό αριθμό
προϊόντων με ίδιο σχέδιο ετικέτας. Το
παγκοσμίως γνωστό brand αναπτύχθηκε
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.
Έκτοτε, η γκάμα προϊόντων για τον
καθαρισμό, την προστασία και
συντήρηση του αυτοκινήτου διευρύνεται
και ελέγχεται συνεχώς, σύμφωνα πάντα
με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Στον
παρόντα
κατάλογο
σας
παρουσιάζουμε την δοκιμασμένη και
καλά σχεδιασμένη σειρά προϊόντων μας,
που θα βοηθήσει εσάς και τους πελάτες
σας να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα,
όπως επίσης και να συνεισφέρετε θετικά
στην προστασία του περιβάλλοντος.
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H bluechemGROUP &
η PRO-TEC HELLAS
H bluechemGROUP
Ο παγκόσμιος συνεργάτης της αυτοκινητοβιομηχανίας
Η BluechemGROUP(BCG) είναι μια κοινότητα εταιριών με παγκόσμια δράση σε
περισσότερες από 100χώρες.
Η επιτυχία της κοινότητας βασίζεται στην ανάπτυξη και ευρεσιτεχνία προϊόντων
φιλικών προς το περιβάλλον που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας.
Επίσης, οι καινοτόμες ιδέες, η δημιουργικότητα και το δραστήριο προσωπικό,
αποτελούν τα θεμέλια της bluechemGROUP.

PRO-TEC HELLAS
Στην
Ελλάδα,
η
bluechemGROUP
δραστηριοποείται από το 1996 με επίσημο
αντιπρόσωπο την εταιρία PRO-TEC Hellas/bluechemGROUP που εδρεύει στις ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
από το 2005, διαθέτοντας όλες τις σειρές
προϊόντων του ομίλου (PRO-TEC, BLUECHEM,
AUTOPROFI).
Η σημερινή θέση της εταιρίας στο χώρο των
χημικών είναι αποτέλεσμα τόσο της μοναδικής
φόρμουλας των προϊόντων όσο και των
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εξειδικευμένων γνώσεων που κατέχει το έμψυχο
δυναμικό της.
Επίσης το επιλεγμένο και σταθερά αυξανόμενο
δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά είναι πρόθυμο
να δώσει ολοκληρωμένες λύσεις, ακολουθώντας
όσο το δυνατόν πιο πιστά την βασική γραμμή της
εταιρίας.
Eταιρική Φιλοσοφία

H φιλοσοφία της εταιρίας προσανατολίζεται
στο να προσφέρει στους πελάτες της τα

μέγιστα πλεονεκτήματα στον τομέα της
συντήρησης των οχημάτων, χωρίς να βλάπτει
το περιβάλλον με επιβλαβή προϊόντα και
χωρίς να αμελήσει την ανάγκη να προσφέρει
καλύτερες υπηρεσίες, με σημαντική
αποταμίευση οικονομικών πόρων από
μέρους των συνεργείων και των τελικών
πελατών.
www.pro-techellas.gr

Για σκοπούς έρευνας, διαθέτουμε
ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό
εργαστήριο, καθώς και ένα
εργαστήριο ανάλυσης με τα
τελευταία μέσα μέτρησης για
αεριοχρωματογραφία,
έλεγχο
υλικών, μέτρηση εκπομπών,
ανάλυση λαδιού και νερού, κ.α.
Η
αποτελεσματικότητα
και
ποιότητα αρκετών προϊόντων και
οι μέθοδοι που αναπτύσσονται
στο εργαστήριο, ελέγχθηκαν από
τον TÜV Thüringen και υπόκεινται
σε σταθερούς ελέγχους.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ
Σε υψηλό επίπεδο
Φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι η ανάπτυξη και
κατασκευή προϊόντων, που ουσιαστικά περιέχουν
ενεργά συστατικά για την βελτιστοποίηση της
διαδικασίας καύσης. Ταυτόχρονα, τα προϊόντα
προστασίας και καθαρισμού, τόσο για το
πετρέλαιο όσο και για την βενζίνη είναι απόλυτα
σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EU 590 για τα
καύσιμα πετρελαίου και DIN EU 228 για τα
καύσιμα βενζίνης.
Από επαγγελματικής πλευράς, όχι μόνο η
αποτελεσματικότητα αλλά επίσης η αξιοπιστία και
συμβατικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο.
Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις δικές μας
προσδοκίες αλλά και των επαγγελματιών,

εφαρμόσαμε τα αυστηρότερα τεστ ποιότητας στα
προϊόντα μας και πετύχαμε τέλεια αποτελέσματα.
Για το λόγο αυτό, έχουμε καθορίσει ένα πρόσθετο
επίπεδο ποιότητας που υπερβαίνει τις
υποχρεωτικές νόμιμες κατευθυντήριες οδηγίες ένα υψηλό επίπεδο που ανταποκρίνεται στις
αξιώσεις μας. Προκειμένου να συμβαδίζουμε με τις
αυξανόμενες
απαιτήσεις
της
αυτοκινητοβιομηχανίας, τα προϊόντα βελτιώνονται
σταθερά και επιθεωρούνται αυστηρά. Διεξάγονται
εσωτερικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κατασκευής και γίνεται σχολαστικός
έλεγχος σε κάθε βήμα της παραγωγής. Μόνο με
αυτό τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε για την
συνέπεια στην ποιότητα των προϊόντων μας.

www.pro-techellas.gr
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ΈΛΕΓΧΟΣ &
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
Η επιρροή των πιστοποιητικών στον πελάτη
Η μοναδική ποιότητα και τα εγκεκριμένα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά
επιχειρήματα για πολλούς πελάτες. Η αγοραστική συμπεριφορά, καθορίζει
κυρίως το εάν ένα προϊόν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμα στην αγορά
με επιτυχία.
Τα προϊόντα με πιστοποίηση TÜV αυξάνουν την εμπιστοσύνη του πελάτη,
διότι η πιστοποίηση δίνεται από ένα ανεξάρτητο Ινστιτούτο. Επίσης, τα
πιστοποιητικά TÜV έχουν θετική επιρροή για την εικόνα της εταιρίας,
καθώς τα προϊόντα/υπηρεσίες ελέγχονται με αυστηρές επίσημες
διαδικασίες.
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MADE IN GERMANY
Πιστοποιημένη προέλευση
Μαζί με την τιμή και την ποιότητα ενός προϊόντος, η προέλευση παίζει
επίσης όλο και πιο σηματικό ρόλο για τον καταναλωτή. Τα προϊόντα
‘’Made in Germany’’, όχι μόνο διεθνώς αλλά και παγκοσμίως,
απολαμβάνουν υψηλή φήμη καθώς αντιπροσωπεύουν την αξιοπιστία,
λειτουργικότητα και ακρίβεια. Αυτό ισχύει κυρίως για προϊόντα της
αυτοκινητοβιομηχανίας. Η CTP GmbΗ ήταν η πρώτη εταιρία χημικών που
απονεμήθηκε στα προϊόντα της το πιστοποιητικό ‘’Made in Germany’’.
Η διαπιστευμένη απόδειξη προέλευσης υποδηλώνει ότι τουλάχιστον το
50% των πρώτων υλών προέρχονται από την συγκεκριμένη χώρα
προέλευσης. Η επιθεώρηση των προϊόντων και της εφοδιαστικής
αλυσίδας από τον TÜV Nord GmbH αποκάλυψε ότι πάνω από το 70% των
πρώτων υλών μας κατασκευάζονται στην Γερμανία. Με αυτό το
αποτέλεσμα η CTP GmbH διακρίνεται από άλλες Γερμανικές εταιρείες
παραγωγής σε αυτό τον τομέα. Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος για
πέντε χρόνια. Ετησίως διεξάγονται επιθεωρήσεις από τον οργανισμό TÜV
Nord GmbH με βάση συγκεκριμένα επίσημα κριτήρια.

www.pro-techellas.gr
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Η κινητήρια δύναμη της κοινότητας μας
Μέσω των συνεχών διαλόγων του προσωπικού πωλήσεων και
συνεργατών μας, με πελάτες και διανομείς, η ενημέρωση που
λαμβάνουμε από την αγορά ανατροφοδοτεί την εταιρία και μπορούν
οι πληροφορίες να έχουν άμεση εφαρμογή σε διαδικασίες ανάπτυξης
και παραγωγής.
Οι άμεσες αναλύσεις των πληροφοριών από τα υπεύθυνα τμήματα,
καθιστούν δυνατή την γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση των
επιθυμιών, προσδοκιών και απαιτήσεων καθώς επίσης και
συμβάλλουν στην παραγωγή επιπλέον προϊόντων με συστηματικές
βελτιώσεις.
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Οι πωλήσεις μας επικεντρώνονται σε τρία
θεμελιώδη στοιχεία:
• Ενεργείς εθνικές και διεθνείς πωλήσεις
με τμήμα υποστήριξης και προσωπικό
εξυπηρέτησης.
• Άμεσες και έμμεσες πωλήσεις (online
κατάστημα, δίκτυο διανομής, προσωπικό
εξυπηρέτησης, οργάνωση πωλήσεων).
• Ενεργή υποστήριξη πωλήσεων στα
σημεία πώλησης.

Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΝΩΣ.

www.pro-techellas.gr

7

ΟΙ ΘΡΎΛΟΙ ΤΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Χορηγίες σε αγώνες ταχύτητας
Είτε πρόκειται για σπορ αυτοκίνητο είτε για αγωνιστικό σε
Grand Prix- δεν υπάρχουν πιο απαιτητικές συνθήκες για τον
κινητήρα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι
ιδιαίτερα πολύτιμες, γιατί η bluechemGROUP λειτουργεί με
γνώμονα το μέλλον, διαθέτοντας δικό της τμήμα έρευνας και
ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο η σειρά των ποιοτικών
προϊόντων bluechem έχουν πάντα θέση σε διάφορες
εκδηλώσεις.
Οι αγώνες ταχύτητος του ADAC GT Masters ήταν μια από τις
πρώτες επιλογές του ομίλου. Από το 2011 η bluechemGROUP είναι χορηγός σε αυτό το πρωτάθλημα με τους

8

απίστευτους θρύλους ταχύτητας. Το 2015, ο όμιλος έγινε
επίσημος χορηγός στην κορυφαία διοργάνωση Sauber F1
της Formula 1. Επίσης, στηρίξε την ομάδα ‘’Paragon Competition’’ στην διοργάνωση Lamborghini Blancpain Super Trofeo
της Β.Αμερικής.
Όλες οι χορηγίες της bluechemGROUP έχουν ένα κοινό
στοιχείο: οι οδηγοί εμπιστεύονται πάντα την άριστη ποιότητα
των προϊόντων bluechem και την ίδια στιγμή ο όμιλος
επωφελείται από τις εμπειρίες τους βοηθώντας να
βελτιώνουμε τα προϊόντα μας.

www.pro-techellas.gr
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ΠΗΓΗ ΝΕΡΟΥ

EARTH WATER CELLAR
H bluechemGROUP παρέχει
καθαρό νερό
Η κοινωνική δέσμευση θεωρείται αυτονόητη
εντός της bluechemGROUP.
Ένα από τα φιλανθρωπικά έργα των τελευταίων
ετών, στοχεύει να βελτιώσει την ποιότητα νερού
στην Δυτική Κίνα. Μαζί με τους συνεργάτες μας,
την Bluechem Asia, δωρίσαμε σημαντικό
χρηματικό ποσό για μια νέα πηγή καθώς και την
εγκατάσταση συστημάτων φιλτραρίσματος,
προκειμένου να παρέχουμε καθαρό και φρέσκο
νερό για τους ανθρώπους στην Δυτική Κίνα.
Επίσης, θα δωρίζονται συνεχώς 2 cents για
κάθε προϊόν της bluechemGROUP που
πωλείται, προκειμένου να παρέχεται μια
συνεχής στήριξη του έργου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
SOCIAL PROJECT

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Με αυτό το κοινωνικό έργο, η δωρεά μας επέτρεψε
την αγορά 60 στρεμμάτων γης στον ποταμό Elbe.
Αυτή η κίνηση συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός
νέου βιότοπου για είδη ζώων και φυτών υπό
εξαφάνιση, που ήταν ένα σημαντικό βήμα για την
διαφύλαξη των ειδών- πλούσια τοπική χλωρίδα
και πανίδα.

www.pro-techellas.gr
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Σύστημα Διεύθυνσης & Σασμάν
(σελ. 34-35)
-----------------------------------------------

ΠΡΟΣΘΕΤΑ &
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ADDITIVES & SYSTEM CLEANER
Σύστημα εισαγωγής αέρα (σελ. 18-19)
---------------------------------------------------

Σύστημα λίπανσης (σελ. 16-17)
---------------------------------------------------

Σύστημα Ψύξης (σελ. 32-33)
----------------------------------------

Σύστημα καυσίμου
(σελ. 22-29)
---------------------------------

Σύστημα
εξαγωγής
(σελ. 20-21)
---------------------------------

Πρόσθετα και καθαρισμός
συστημάτων
Additives and System Cleaner
Κινητήρας

16-17

Σύστημα εισαγωγής αέρα

18-19

Σύστημα εξαγωγής

20-21

Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου

22-25

Σύστημα Καυσίμου Βενζίνης

26-29

Σύστημα LPG (υγραερίου)

30-31

Σύστημα Ψύξης

32-33

Σύστημα διεύθυνσης & σασμάν

34-35

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Παρουσιάζουμε τις ακόλουθες αλλαγές στην σχεδίαση των προϊόντων PRO-TEC:
•
Η κατηγορία ‘’Κινητήρας’’ (πράσινο) χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες: ‘’Καθαρισμός’’ (πράσινο) και ‘’Προστασία’’ (μαύρο)
•
Οι κατηγορίες ‘’Σύστημα εισαγωγής αέρα’’ (μπλε) και ‘’Σύστημα εξαγωγής’’ (γκρι) είναι καινούργιες.
•
Κάθε προϊόν μέσα σε κάποια κατηγορία, παίρνει ένα μοναδικό χρώμα Λοιπές πληροφορίες είναι ορατές στην παρακάτω εικόνα.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

2 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
P1001 EF ENGINE FLUSH

P1301 OB OIL BOOSTER

P2111 OAS OIL ANTI SMOKE

3
P2121 EOSL ENGINE OIL STOP LEAK

2

P2131 HLC HYDRAULIC LIFTER CLEANING & CARE
Silber / Silver

P9201 NEPS NANO ENGINE PROTECT & SEAL

RE DESIGN

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ

P2241 TRIPLE X PLUS AIR INTAKE SYST. CLEANER

P6171 DPFSC DPF SUPER CLEAN

P1911 DAPS DIESEL APPLICATOR SPRAY

P6161 DPFFL DPF FLUSHING LIQUID

P2801 TBC THROTTLE BODY CLEANER

P6156 DPF TGC DPF TOP GUN CLEANER

P2965 AFSC AIRFLOW SENSOR CLEANER

P2985 DCC DPF / CATALYST CLEANER

P2991 SSS SUPER START SPRAY

P1180 OXICAT OXYGEN SENSOR & CAT. CLEANER

Κινητήρας | Engine

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ | ENGINE
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ | CLEANING
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ | Engine Flush
Καθαρίζει το σύστημα λίπανσης. Διασπά τη μόλυνση και τα ιζήματα σε μόρια, αποφεύγοντας την αποκόλληση συμπαγών
μερών βρωμιάς που θα μπορούσανε να φράξουν τις διόδους του λαδιού ή του σωλήνα εμβάπτισης. Επαναφέρει τη συμπίεση
καθαρίζοντας τα ελατήρια (δαχτυλίδια λαδιού) και εξαλείφει τα ανθρακικά υπολείμματα στο επάνω μέρος των κυλίνδρων.
Προστατεύει τη μηχανή κατά τον καθαρισμό με ισχυρά αντιτριβικά λιπαντικά

Χρήση: Πριν την αλλαγή των λαδιών, προσθέστε το στο παλιό λάδι σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αφήστε να δουλέψει ο
κινητήρας τουλάχιστον 10-15 λεπτά. Έπειτα προβείτε στην αλλαγή του λαδιού και του φίλτρου σύμφωνα με τις υποδείξεις του
κατασκευαστή.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 6lt λάδι

περίπου 15 λεπτά

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ..

12 τεμ..

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ..

Κωδικός

P1001

P1009

P1002

P1008

P1007

P1005

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ | PROTECTION
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | Nano Engine Protect & Seal
Το υψηλά αποτελεσματικό- αντιτριβικό προστατευτικό στρώμα με νανομόρια, προστατεύει διαρκώς τον κινητήρα από τη φθορά.
Εγγυάται άμεση λίπανση στην ψυχρή εκκίνηση, πιο ομαλή λειτουργία του κινητήρα, καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
των εξαρτημάτων, άριστη ποιότητα ανθεκτικότητας σε έκτακτες καταστάσεις, σημαντική μείωση του θορύβου. Με τα νανομόρια
προστατεύονται όλα τα επίπεδα εσωτερικής ροής του κινητήρα. Κατάλληλο και για το σύστημα κιβωτίου ταχυτήτων, το σύστημα
υδραυλικου τιμονιού και το διαφορικό. Οι τσιμούχες των φλαντζών σε σχήμα Ο, διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από άποψη
λίπανσης.

Χρήση: Προστίθεται μετά από κάθε αλλαγή λαδιών στο νέο λάδι. Χρήση σε συστήματα διεύθυνσης, σασμάν και διαφορικά σε

αναλογία 1:10. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται πριν τη χρήση του προϊόντος ο καθαρισμός του λαδιού και του συστήματος
λίπανσης με το PRO-TEC Engine Flush.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 6lt λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1 lt

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P9201

P9209

P9202

P9208

P9207

P9205

Αυτή η υψηλής τεχνολογίας φόρμουλα δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά σωματίδια όπως το Teflon (PTFE), γραφίτη ή MoS2.
Επιφανειακή τοπογραφία στους 20°C | Surface topography at 20°C

Βαθμός φθοράς στους 90°C | Wear volume (µm³) at 90°C
Βαθμός αναφοράς
Reference
Μπάλα | Ball
Δίσκος | Disc

Nano Engine
Protect & Seal

Αναφορά με λιπαντικό | Reference oil

Nano Engine Protect & Seal

Τρόπος δράσης | Mode of action

Τεστ φθοράς με χρήση 4μπαλών | 4-ball wear test
Αναφορά με 10W40 | Reference 10W-40
Nano Engine
Protect & Seal
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Πριν τη χρήση
Υψηλή τριβή και φθορά

Μετά τη χρήση - To προϊόν σχηματίζει ένα ισχυρά
αποτελεσματικό αντιτριβικό στρώμα στο λιπαντικό

Before applying
High friction and wear out.

After applying - The product forms a highly
efficient Nano anti-friction barrier in the oil.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ | Oil Booster
Βελτιώνει την λίπανση μειώνοντας σημαντικά τη φθορά και την τριβή μεταξύ των κινητών εξαρτημάτων. Μειώνει την κατανάλωση
λαδιού και καυσίμων, καθώς και τον θόρυβο των εξαρτημάτων, μειώνοντας την θερμοκρασία λειτουργίας. Βελτιώνει την εσωτερική
τριβή και τη θερμοκρασία του λαδιού. Αναγεννά τις φλάντζες στεγανοποίησης και τις τσιμούχες. Προστατεύει με άριστο τρόπο από
τη σκουριά και τη διάβρωση, παρατείνοντας τη ζωή των εξαρτημάτων και εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευχέρεια λειτουργίας.
Αδρανοποιεί τα βλαβερά οξέα.

Χρήση: Προσθέστε το στο καινούργιο λάδι, μετά από κάθε αλλαγή λαδιού. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται πριν τη
χρήση του προϊόντος ο καθαρισμός του λαδιού και του συστήματος λίπανσης με το PRO-TEC Engine Flush.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 8lt λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1 lt

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1301

P1309

P1302

P1308

P1303

P1305

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ | Engine Oil Stop Leak
Ο συνδυασμός των καινοτόμων συστατικών του σταματά άμεσα και εμποδίζει την διαρροή λαδιών μηχανής. Κατάλληλο για χρήση σε
όλους τους βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και LPG (υγραέριο). Μειώνει σημαντικά την φθορά και τριβή. Διατηρεί εύκαμπτα
τσιμούχες και 0-ρινγκ. Σταθεροποιεί το ιξώδες του λαδιού και εμποδίζει την οξείδωση του.

Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα λαδιού. Το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα λάδια του εμπορίου. Για καλύτερα αποτελέσματα
προτείνεται πριν τη χρήση του προϊόντος ο καθαρισμός του λαδιού και του συστήματος λίπανσης με το PRO-TEC Engine Flush.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 6lt λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2121

P2122

P2128

P2123

P2125

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ | Oil Anti Smoke
Καινοτόμα σχεδίαση που μειώνει σημαντικά την κάπνα και τον σχηματισμό της από όλους τους βενζινοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες &
LPG (υγραέριο). Ιδανικό για αυτοκίνητα με υψηλή κατανάλωση λαδιού. Εξασφαλίζει ιδανική λίπανση όλων των κινούμενων μερών. Το
υψηλό ιξώδες του εμποδίζει την εισαγωγή του λαδιού στους θαλάμους καύσης. Προσφέρει καθαρή & δυνατή καύση με ελάχιστη
δημιουργία κάπνας.
Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα λίπανσης. Συμβατό με όλα τα λάδια εμπορίου. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε πριν την
χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό του συστήματος λαδιού με PRO-TEC Engine Flush.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 6lt λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2111

P2112

P2118

P2113

P2115

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΗΡΙΩΝ | Hydraulic Lifter Care
Eξουδετερώνει τους ενοχλητικούς θορύβους. Η ειδική σχεδίαση του εξασφαλίζει αξιόπιστη και ιδανική λειτουργία των υδραυλικών
ωστηρίων. Mειώνει την τριβή και την φθορά. Βελτιώνει τα χαρακτηριστικά της ψυχρής εκκίνησης. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες
και πετρελαιοκινητήρες.
Χρήση: Προσθέστε το προϊόν μετά από κάθε αλλαγή λαδιού, στο νέο λάδι. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνεται πριν τη χρήση
του προϊόντος ο καθαρισμός του λαδιού και του συστήματος λίπανσης με το PRO-TEC Engine Flush.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 4-5lt λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ..

1 τεμ.

Κωδικός

P2131

P2132

P2138

P2133

P2135

www.pro-techellas.gr
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| Engine
Kraftstoffsystem - Diesel | FuelΚινητήρας
system - Diesel

ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ | ENGINE

Σύστημα εισαγωγής αέρα | Air Intake System

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΑΈΡΑ | AIR INTAKE SYSTEM
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ | Diesel Applicator Spray
Κατάλληλο για το σύστημα εισαγωγής των κινητήρων diesel. Καθαρίζει τις βαλβίδες, την εισαγωγή, την βαλβίδα ανακυκλοφορίας
καυσαερίων EGR, τα κατάλοιπα άνθρακα που συσσωρεύονται στο σύστημα αναρρόφησης, έχοντας ως αποτέλεσμα την ομαλή
λειτουργία, περισσότερη οικονομία καυσίμων και λιγότερα καυσαέρια. Επίσης εξαλείφει το πρόβλημα της προανάφλεξης.

Χρήση: Ψεκάστε στην εισαγωγή όταν η μηχανή δουλεύει και είναι ζεστή. Έχοντας την μηχανή να δουλεύει στις 2000 στροφές, ψεκάστε
σε μικρές δόσεις, κατά διαστήματα, 5-6 φορές. Σβήστε την μηχανή και περιμένετε 15 λεπτά. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και
στην συνέχεια οδηγήστε το αυτοκίνητο για 5 χλμ χρησιμοποιώντας την δεύτερη και τρίτη ταχύτητα.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

400ml για 2 οχήματα
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P1911

περίπου 60’’

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | Throttle Body Cleaner
Εξουδετερώνει τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στα εξαρτήματα όπως ρητίνη, λάδια, υπολείμματα γράσου και βρωμιάς.
Το προϊόν εξατμίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήσει υπολείμματα. Εγγυάται την ιδανική λειτουργία της πεταλούδας,
εμποδίζει κάθε είδος μπλοκαρίσματος ή σβησίματος και μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στα μέρη που επιθυμείτε να καθαρίσετε.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Εξαρτάται από τη βρωμιά

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

Περιεχόμενο

500 ml

500 ml (Ειδική βαλβίδα)

Συσκευασία

12 τεμ.

12 τεμ.

Κωδικός

P2801

P2803

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΡΟΉΣ ΑΈΡΑ | Airflow Sensor Cleaner
Ειδικό καθαριστικό για τον άμεσο και προσεκτικό καθαρισμό των ευαίσθητων σημείων του αισθητήρα ροής αέρα, σε πετρελαιοκινητήρες
και βενζινοκινητήρες. Αφαιρεί εύκολα την μόλυνση από τα θερμά φιλμ και εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Βελτιώνει το ξεκίνημα
και το ρελαντί του κινητήρα. Ο τακτικός καθαρισμός του αισθητήρα, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και διατηρεί την σταθερότητα
της ισχύος του κινητήρα. Ιδιότητες: εξαιρετική καθαριστική δράση, απλό στη χρήση, γρήγορο στένωμα χωρίς κατάλοιπα.
Χρήση: Αποσυνδέστε την ηλεκτρική σύνδεση του αισθητήρα ροής αέρα και αποσυναρμολογήστε τον αισθητήρα. Ψεκάστε ένα παχύ
στρώμα στα βρώμικα σημεία και αφήστε να στεγνώσει. Φροντίστε ώστε να μην αγγιχτούν τα ευαίσθητα εξαρτήματα του αισθητήρα
ροής αέρα. Πριν την συναρμολόγηση, το προϊόν πρέπει να στεγνώσει πλήρως. Αυτή η εφαρμογή προτείνεται σε κάθε αλλαγή του
φίλτρου αέρος ή σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την χρήση
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Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2965

Χρόνος Δράσης

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

ΑΙΘΕΡΑΣ ΠΡΟΚΙΝΗΣΗΣ | Super Start Spray
Βελτιώνει σημαντικά το ξεκίνημα των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η φθορά της
μίζας και της μπαταρίας.
Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Ψεκάστε απευθείας στην εισαγωγή και βάλτε αμέσως τον κινητήρα σε λειτουργία.
Για βενζινοκινητήρες, πιέστε ελαφρά το πηδάλιο του γκαζιού. Για πετρελαιοκινητήρες, βάλτε σε λειτουργία τον κινητήρα χωρίς
να προθερμάνετε πλήρως. Ποτέ μην ψεκάζετε απευθείας στον χώρο καύσης.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

5-10 χρήσεις
Περιεχόμενο

200 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2991

περίπου 30 δευτερόλεπτα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΒΑΛΒΙΔΩΝ - ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ | “Triple X PLUS” Air Intake System Cleaner
Καθαρίζει και λιπαίνει ολόκληρο το σύστημα εισαγωγής και τους θαλάμους καύσης, καθώς επίσης και τις βαλβίδες εισαγωγής
και τον αισθητήρα λάμδα. Αποτρέπει την δημιουργία νέων καταλοίπων. Εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του κινητήρα, μειωμένη
κατανάλωση καυσίμου και λιγότερες εκπομπές καυσαερίων. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους κινητήρων όπως,
καταλυτικούς, άμεσου ψεκασμού, με ανιχνευτή λάμδα κ.α.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 80lt καυσίμου

Εφαρμογή με Clear
Flow (σελ. 54)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2241

P2242

P2248

P2247

P2245

www.pro-techellas.gr
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Σύστημα εισαγωγής
Air Intake
System
Kraftstoffsystem
- Diesel |αέρα
Fuel |system
- Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΑΈΡΑ | AIR INTAKE SYSTEM

Σύστημα εξαγωγής | Exhaust System

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ | EXHAUST SYSTEM
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ) | DPF Super Clean
Ισχυρό καθαριστικό που λειτουργεί ως βοηθητικό ανανέωσης-συντήρησης στα συστήματα με μοριακά φίλτρα (φίλτρα σωματιδίων)
και αποτρέπει αποτελεσματικά το φράξιμο των κυψελών τους από τις επικαθίσεις που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου.
Είναι ο πιο οικονομικός τρόπος καθαρισμού και προστασίας των φίλτρων σωματιδίων, ιδιαίτερα για τα οχήματα που διανύουν
μικρές αποστάσεις (σταμάτα-ξεκίνα στην πόλη).

Πλεονεκτήματα:
•
•
•
•

Μόνιμος και ολοκληρωμένος καθαρισμός φίλτρου κατά την διάρκεια οδήγησης
Δεν απαιτείται συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση, χρόνος αναμονής κ.α.
Μειώνει την θερμοκρασία ανάφλεξης λόγω αιθάλης που έχει συγκεντρωθεί στο φίλτρο
Αποτρέπει τον μετέπειτα σχηματισμό καυσαερίων

Χρήση:

Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt πετρελαίου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P6171

P6172

P6178

P6173

P6175

ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ) | DPF Flushing Liquid
Καθαρίζει και αφαιρεί όλα τα μόρια κάπνας και βρωμιάς από το μοριακό φίλτρο. Έχει φιλική και ταυτόχρονα δυνατή
καθαριστική δράση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά αλουμινίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου και καδμίου. Το προϊόν είναι
κατάλληλο για την ανάπλαση των μοριακών φίλτρων.

Χρήση: Αποσυναρμολογείστε το μοριακό φίλτρο και σφραγίστε ένα άνοιγμα του φίλτρου με ταινία. Αδειάστε το αποπλυστικό
υγρό μέσα στο μοριακό φίλτρο. Αφήστε το για περίπου 10ώρες να δράσει, και ανακινείτε κατά διαστήματα. Μετά την
διαδικασία καθαρισμού, ξεπλύνετε το φίλτρο επιμελώς με καθαρό χλιαρό νερό και στεγνώστε προσεκτικά (χαμηλή πίεση).
Συναρμολογείστε το μοριακό φίλτρο, προσθέστε το DPF Super Clean και κάντε μια δοκιμή το αυτοκίνητο, οδηγώντας για
τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν η ανάπλαση δεν ξεκινήσει αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα, εκκινήστε το με τη
βοήθεια κάποιου εργαλείου από τον εξοπλισμό συνεργείου.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

3-5ltr ανάλογα με το μέγεθος του φίλτρου

περίπου 8-10 ώρες

Περιεχόμενο

1000 ml

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

12 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P6161

P6162

P6168

P2167

P2165

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΦΊΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΈΡΟΣ | DPF Top Gun Cleaner
Διαλύει και αφαιρεί όλες τις επικαθήσεις αιθάλης και τυχόν υπολείμματα, χωρίς αποσυναρμολόγηση. Καθαρίζει χωρίς να
βλάπτει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά από αλουμίνιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και κάδμιο. Κατάλληλο για όλα τα
φίλτρα σωματιδίων συμπεριλαμβανομένων της τελευταίας γενιάς. Χρήση με πιστόλι πεπιεσμένου αέρα.
Χρήση: Αδειάστε το καθαριστικό μέσα στο πιστόλι. Αποσυναρμολογήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας πίεσης ή άλλη θύρα
πρόσβασης στο DPF/καταλύτη και εισάγετε τον ειδικό σωλήνα ψεκάζοντας προς την κατεύθυνση του φίλτρου σωματιδίων (5
δευτερόλεπτα ψεκασμός/5 δευτερόλεπτα παύση) σε σβηστό κινητήρα. Χρησιμοποιείστε πρώτα 500ml προϊόντος και αν
χρειαστεί χρησιμοποιείστε τα υπόλοιπα 500ml. Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε τους αισθητήρες. Προσθέστε το DPF
Super Clean. Κάντε ένα test drive για τουλάχιστον 20 λεπτά. Κατά τον καθαρισμό τα κατάλοιπα διαλύονται και στη συνέχεια
αφαιρούνται εύκολα από το σύστημα εξαγωγής υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την μόλυνση

χρήση με το πιστόλι
αέρος DPF (σελ. 56)
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Περιεχόμενο

1000 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P6156

Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌΣ ΑΦΡΌΣ ΦΊΛΤΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ/ΚΑΤΑΛΎΤΗ | DPF/Catalyst Cleaner
Το DPF Catalyst Cleaner διαλύει και αφαιρεί όλη τη μόλυνση και τα κατάλοιπα αιθάλης από τα φίλτρα σωματιδίων και τον καταλύτη
χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση. Εξαλείφει κάθε απώλεια απόδοσης ή δυσλειτουργίες που προκαλούνται από μολυσμένα
φίλτρα σωματιδίων και καταλύτες και επαναφέρει την πλήρη λειτουργία τους.
Το προϊόν είναι επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό της βαλβίδας EGR.

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Αποσυναρμολογήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας ή πίεσης ή άλλη θύρα
πρόσβασης στο DPF/καταλύτη και εισάγετε τον σωλήνα ψεκασμού στο άνοιγμα. Ψεκάστε το καθαριστικό μέσα στο φίλτρο
σωματιδίων /καταλύτη με διαστήματα 5 δευτερολέπτων μέχρι να γεμίσει επαρκώς με τον αφρό. Κλείστε το άνοιγμα μετά την
εφαρμογή. Τα υπολείμματα μόλυνσης ελευθερώνονται και διαλύονται μέσα στο φίλτρο. Κατά την διάρκεια κανονικής
οδήγησης, τα μικροσωματίδια μόλυνσης καίγονται. Εάν η ανάπλαση δεν ξεκινήσει αυτόματα, ξεκινήστε το με τη βοήθεια ενός
tester.Προσθέστε το DPF Super Clean. Στη συνέχεια κάντε ένα test drive για περίπου 20 λεπτά. Εάν χρειαστεί επαναλάβετε
την παραπάνω διαδικασία.
Κατανάλωση

400 ml για 1 εφαρμογή
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2985

Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

KAΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner
Το OXICAT βασίζεται σε μια νέα τεχνολογία καθαρισμού καταλοίπων άνθρακα, ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό ολόκληρου
του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων. Διαλύει τις ρητίνες, τα βερνίκια και τα κατάλοιπα άνθρακα από ολόκληρο το σύστημα
εξαγωγής καυσαερίων, τον αισθητήρα λάμδα, την βαλβίδα EGR και τον καταλύτη. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες,
πετρελαιοκινητήρες και υβριδικούς κινητήρες. Ιδανικό για 4χρονους κινητήρες.
Εμποδίζει την υπερβολική μόλυνση όταν χρησιμοποιείται τακτικά. Βελτιώνει τις ιδιότητες καυσίμου και την απόδοση του κινητήρα.
Εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του καταλύτη/αισθητήρα λάμδα.

Χρήση: Προσθέστε κάθε 3μήνες στο σύστημα καυσίμου πριν το γέμισμα.
Κατανάλωση

375ml για 80lt καυσίμου
Περιεχόμενο

375 ml

Συσκευασία

28 τεμ.

Κωδικός

P1180

Χρόνος Δράσης

Δρα στην διάρκεια λειτουργίας

www.pro-techellas.gr
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Σύστημα
εξαγωγής
| Exhaust
System
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel system
- Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΉΣ | EXHAUST SYSTEM

Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου | Fuelsystem - Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ | FUELSYSTEM - DIESEL
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIESELCOMMON RAIL | Common-Rail Diesel System Clean & Protect
Προϊόν υψηλής τεχνολογίας και τελευταίας γενιάς, σχεδιασμένο με βάση τις πολυάριθμες έρευνες για τις νέες ιδιόμορφες
απαιτήσεις των σύγχρονων συστημάτων diesel, είτε common rail, είτε αντλίας –γραμμής- εγχυτήρα. Συνιστάται ειδικά για οχήματα
με εκτεταμένα διαστήματα service. Αφαιρεί αποτελεσματικά ακόμα και τα μικρότερα μόρια μόλυνσης από ολόκληρο το σύστημα
καυσίμου.
Εξασφαλίζει ιδανική καύση και απόδοση καυσίμου. Εγγυάται ολική λίπανση ολόκληρου του συστήματος και ειδικά της αντλίας
καυσίμου υψηλής πίεσης. Διασπά τα σταγονίδια νερού στο καύσιμο σε μικρά μόρια και απορροφά την επιβλαβή υγρασία

Χρήση: Εφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ ή με χρήση ειδικής συσκευής καθαρισμού σε κάθε service.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 80lt πετρελαίου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2101

P2109

P2102

P2108

P2107

P2105

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel System Super Clean
Ιδιαίτερα ισχυρή καθαριστική δράση με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εξουδετερώνει την μόλυνση που προκαλείται κατά τη
λειτουργία, από το ρεζερβουάρ έως τους θαλάμους καύσης. Αφαιρεί τα κατάλοιπα ρητινών και ελευθερώνει την αντλία και τα
μπλοκαρισμένα μπεκ. Εξουδετερώνει τα κατάλοιπα άνθρακα και αιθάλης απο τον χώρο καύσης. Λιπαίνει και προστατεύει το
σύστημα ψεκασμού πετρελαίου και την περιοχή του άνω μέρους κυλίνδρου (ιδανική λίπανση σύμφωνα με DIN590 HFRR).
Ιδανικό για οχήματα με φίλτρα σωματιδίων αιθάλης.

Χρήση: Eφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ σε κάθε service. Σε έντονα προβλήματα χρησιμοποιείστε συσκευή καθαρισμού
(Power Clean Premium, σελ.50)
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 80lt πετρελαίου

Εφαρμογή με Clear
Flow (σελ. 54)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1241

P1249

P1242

P1247

P1248

P1245

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel System Cleaner
Διαλύει βρωμιά και ιζήματα και εξαφανίζει τα ανθρακικά υπολείμματα ολόκληρου του συστήματος τροφοδοσίας. Επιτυγχάνει
ιδανική κατανομή ψεκασμού και μέγιστη αποτελεσματικότητα. Εγγυάται την σωστή λίπανση των διαφόρων μερών όπως π.χ.
της αντλίας υψηλής πίεσης. Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες, μοριακά φίλτρα, καταλύτες και τούρμπο.

Χρήση: Eφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ σε κάθε service. Σε έντονα προβλήματα χρησιμοποιείστε συσκευή καθαρισμού
(Power Clean Premium)

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 80lt πετρελαίου

Εφαρμογή με Clear
Flow (σελ. 54)
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δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1201

P1209

P1202

P1208

P1207

P1205

ΠΡΌΣΘΕΤΟ 3ΠΛΉΣ ΔΡΆΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ | Diesel Power Additive 3in1
Πολυλειτουργικό πρόσθετο που συνδυάζει την βελτίωση της ροής καυσίμου, την βελτίωση της διαδικασίας καύσης και ταυτόχρονα
έχει αντιβακτηριακή δράση. Αυξάνει τον αριθμό κετανίων, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, λιπαίνει όλα τα κινούμενα μέρη και
επιβραδύνει σημαντικά τον σχηματισμό άνθρακα. Εξασφαλίζει σταθερή και δυνατή καύση. Διατηρεί την ροή του πετρελαίου έως τους
30°C ανάλογα με τη ποιότητα καυσίμου. Επίσης βελτιώνει την ψυχρή εκκίνηση. Επιπλέον, τα βιοκτόνα που περιέχει εξουδετερώνουν
βακτήρια, μύκητες και άλγη και εμποδίζουν την αναγέννηση τους. Τέλος , εμποδίζει το μπλοκάρισμα του φίλτρου καυσίμου.

Χρήση: Προστίθεται στη δεξαμενή καυσίμου πετρελαίου σε θερμοκρασίες άνω των 0 ºC πριν το γέμισμα. Σιγουρευτείτε ότι το
προθέτετε πριν το πάγωμα του καυσίμου (τζελ).
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt πετρελαίου
Περιεχόμενο

375 ml

Συσκευασία

28 τεμ.

Κωδικός

P1261

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΕΤΑΝΙΩΝ | Cetane Booster
Αυξάνει των αριθμό κετανίων του πετρελαίου έως και 5 μονάδες. Συνιστάται κυρίως για καύσιμο χαμηλής ποιότητας.
Εξασφαλίζει ομαλή και δυνατή καύση και μειώνει την δημιουργία αιθάλης. Επίσης, μειώνει τους ενοχλητικούς θορύβους και
προστατεύει από την υπερθέρμανση.

Χρήση: Προσθέστε το στο ρεζερβουάρ πριν από κάθε ανεφοδιασμό
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt πετρελαίου

PRO-TEC Cetane Booster
CTP GmbH
Erhöhung der Cetanzahl (ACZ)
(Prüfung nach DIN EN 15195)

8151.117.14.20

increase of derived cetane number (DCN)
(Test according to DIN EN 15195)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2181

P2182

P2188

P2187

P2185

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:200 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200
Βελτιώνει τις ιδιότητες ροής του πετρελαίου κατά την διάρκεια του χειμώνα και εμποδίζει το σχηματισμό κρυστάλλων παραφίνης που
δημιουργούνται εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών. Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου φέρνει το σημείο ψύξης του καυσίμου
μέχρι -33°C το μέγιστο. Διατηρεί τις γραμμές καυσίμου και τα φίλτρα καθαρά αποτρέποντας την απόφραξη τους. Βελτιώνει σημαντικά
την ψυχρή εκκίνηση. Λιπαίνει με άριστο τρόπο όλα τα κινούμενα μέρη του συστήματος καυσίμου.

Χρήση: Προσθέστε στο ρεζερβουάρ, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C, πριν τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο. Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε
το προϊόν πριν τον σχηματισμό κρυστάλλων στο καύσιμο.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375 ml για 80lt πετρελαίου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2001

P2009

P2002

P2008

P2007

P2005

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000
Υψηλής αποτελεσματικότητας συμπυκνωμένο αντιπαγωτικό πετρελαίου για οχήματα με δεξαμενή μεγάλης χωρητικότητας.
Εμποδίζει το σχηματισμό κρυστάλλων και παρέχει προστασία στους κινητήρες πετρελαίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Βελτιώνει τη ροή καυσίμου έως και -33°C.

Χρήση: Προσθέστε στο ρεζερβουάρ σε αναλογία 1:100, σε θερμοκρασίες άνω των 0°C πριν τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο.
Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το προϊόν πριν τον σχηματισμό κρυστάλλων στο καύσιμο.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

1lt για 1000lt πετρελαίου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2010

P2014

P2020

P2016

P2017
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Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου | Fuelsystem - Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ | FUELSYSTEM - DIESEL

Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου | Fuelsystem - Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ | FUELSYSTEM - DIESEL
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Guard Fill – Diesel
Βελτιώνει την ποιότητα του πετρελαίου, προσφέρει λίπανση και μειώνει τα κατάλοιπα άνθρακα στις βαλβίδες και τον θάλαμο
καύσης. Βελτιώνει την καύση μειώνοντας τις τιμές καυσαερίων. Κατάλληλο και για καύσιμο biodiesel και για μοριακά φίλτρα.

Χρήση: Προσθέστε στο ρεζερβουάρ
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

75ml για 80lt πετρελαίου
Περιεχόμενο

75 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P1270

δρα στην διάρκεια λειτουργίας |

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Diesel Anti Smoke
Μειώνει σημαντικά τα καυσαέρια και τους ενοχλητικούς θορύβους. Αυξάνει τα επίπεδα κετανίων του diesel.Προσφέρει ιδανική
λίπανση όλων των κινούμενων μερών και εξασφαλίζει καθαρή, δυνατή καύση με ελάχιστη δημιουργία κάπνας. Προστατεύει
ενάντια στη διάβρωση.

Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα καυσίμου diesel πριν το γέμισμα.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

150ml για 50lt πετρελαίου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας |

Περιεχόμενο

150 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2151

P2152

P2158

P2157

P2155

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΉΣ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ 1:1000 | Diesel Fuel Stabilizer
Προϊόν υψηλής δράσης που βελτιώνει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά/ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό αποθηκεύεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, επιβραδύνει την οξείδωση και φθορά του. Κατάλληλο για όλα τα καύσιμα πετρελαίου και τα
μίγματα πετρελαίου/ βιοκαυσίμου.

Χρήση: Προσθέστε στην δεξαμενή σε αναλογία 1:1000 πριν το γέμισμα με καύσιμο.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

1ltr για 1000ltr πετρελαίου

κανένας

Περιεχόμενο

1000 ml

5 lt

20 lt

Συσκευασία

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1281

P1282

P1287

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:200 | Diesel Anti-Bacteria 1:200
Απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω της
ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel κίνησης σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων.
Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου και την επαναδημιουργία μυκητών. Είναι κατάλληλο για όλες τις ποιότητες
πετρελαίου κίνησης καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Χρήση: Προσθέστε το προϊόν στο ρεζερβουάρ τακτικά κάθε 3-4 μήνες.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt πετρελαίου
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με
ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε
πάντα τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς
και στις οδηγίες χρήσεως.
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δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1253

P1259

P1252

P1258

P1257

P1255

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1:1000 | Diesel Anti-Bacteria 1:1000
Υψηλής αποτελεσματικότητας συμπυκνωμένο αντιβακτηριακό που απολυμαίνει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου diesel
εξουδετερώνοντας βακτήρια και μύκητες που δημιουργούνται λόγω της ανάμιξης τουλάχιστον 7% biodiesel στο diesel κίνησης
σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/ΕΕ για προώθηση χρήσης Βιοκαυσίμων. Ιδανικό για δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας.
Επίσης παρεμποδίζει το φράξιμο του φίλτρου καυσίμου και την επαναδημιουργία μυκητών. Είναι κατάλληλο για όλες τις
ποιότητες πετρελαίου κίνησης καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Χρήση: Προσθέστε το προϊόν (τακτικά κάθε 3-4 μήνες) σε αναλογία 1:1000 (0,1%) στο σύστημα καυσίμου, πριν το γέμισμα.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

1lt για 1000lt πετρελαίου
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με
ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε
πάντα τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς
και στις οδηγίες χρήσεως.

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

250 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1230

P1239

P1232

P1238

P1237

P1235

www.pro-techellas.gr
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Σύστημα Καυσίμου πετρελαίου | Fuelsystem - Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ | FUELSYSTEM - DIESEL

Σύστημα Καυσίμου Βενζίνης | Fuelsystem - Petrol

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΒΕΝΖΊΝΗΣ | FUELSYSTEM - PETROL
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Fuel Line Cleaner
Απομακρύνει τα υπολείμματα λειτουργίας του συστήματος καυσίμων από το ρεζερβουάρ έως τους θαλάμους καύσης. Αφαιρεί
τις βερνικοειδείς επικαθήσεις και τα αδιάλυτα που σχηματίζονται στις δεξαμενές καυσίμου. Ομογενοποιεί το νερό στο καύσιμο
υπό μορφή γαλακτώματος- μίγμα κατάλληλο για καύση. Απομακρύνει ρητινώδη και κολλώδη υπολείμματα από τη γραμμή
καυσίμου καθώς και υπολείμματα οπτάνθρακα από το άνω τμήμα του κυλίνδρου. Η αποτελεσματική και καθαρή καύση που
προσφέρει, μειώνει το ποσοστό εκπομπών καυσαερίων και παρατείνει τη ζωή του κινητήρα

Χρήση: Εφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο. Σε έντονα προβλήματα χρησιμοποιείστε
συσκευή καθαρισμού (Clear Flow, σελ. 54)

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt βενζίνης

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1101

P1109

P1102

P1108

P1107

P1105

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΩΝ | Valves and Injection System Cleaner
Αφαιρεί τα ιζήματα κατάλοιπα άνθρακα από ολόκληρο το σύστημα ψεκασμού, καθώς επίσης και καθαρίζει τις βαλβίδες
εισαγωγής και τα μπεκ. Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, εγγυάται την ιδανική ποσότητα ψεκασμού εμποδίζει
τα προβλήματα εκκίνησης και την απώλεια δύναμης κινητήρα. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις τιμές των εκπομπών
καυσαερίων.

Χρήση: Εφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt βενζίνης

Εφαρμογή με Clear
Flow (σελ. 54)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

1000 ml

Συσκευασία

28 τεμ.

12 τεμ.

Κωδικός

P2233

P2239

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΌ ΟΚΤΑΝΊΩΝ STANDARD & PREMIUM | Octane Booster Standard & Premium
Αυξάνει έως 5 βαθμούς (standard) /6+ βαθμούς (premium) τον αριθμό των οκτανίων της βενζίνης. Συστήνεται κυρίως για
καύσιμο χαμηλής ποιότητας. Εξαλείφει τους θορύβους του κινητήρα, την υπερθέρμανση και συνεπώς μηχανικές βλάβες.
Εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση.

Χρήση: Εφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt βενζίνης

PRO-TEC Octane Premium
CTP GmbH
Erhöhung der Oktanzahl (ROZ)
(Prüfung nach DIN EN ISO 5164)

8151.118.14.20
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increase of research octane number (RON)
(Test according to DIN EN ISO 5164)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 Stk.| pc.

4 Stk.| pc.

1 Stk.| pc.

1 Stk.| pc.

1 Stk.| pc.

Κωδικός

P2281

P2282

—

P2287

P2285

Octane Booster
(standard)

P2191

P2192

P2198

P2197

P2195

Σύστημα Καυσίμου Βενζίνης | Fuelsystem - Petrol

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΒΕΝΖΊΝΗΣ | FUELSYSTEM - PETROL
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | Guard Fill – Petrol
Βελτιώνει την λίπανση της βενζίνης και μειώνει τα κατάλοιπα άνθρακα στις βαλβίδες και τον θάλαμο καύσης. Βελτιώνει την
καύση μειώνοντας τις τιμές καυσαερίων. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Κατάλληλο και για καύσιμο μεθανόλης και αιθανόλης

Χρήση: Εφαρμόζεται απευθείας στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.
Κατανάλωση

75ml για 80lt βενζίνης
Περιεχόμενο

75 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P1170

Χρόνος Δράσης

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 1:1000 | Lead Substitute Concentrate 1:1000
Ειδικά σχεδιασμένο πρόσθετο για βενζινοκινητήρες παλιότερης τεχνολογίας όπου οι έδρες των βαλβίδων τους χρειάζονται
βενζίνη με μόλυβδο για λίπανση. Οι εξαιρετικές λιπαντικές ιδιότητες του προϊόντος προστατεύουν τις έδρες των βαλβίδων.
Επίσης βοηθά ενάντια στην απώλεια συμπίεσης και δύναμης και αποτρέπει τις βλάβες κινητήρα. Δεν περιέχει μεταλλικές
οργανικές ενώσεις. Απλή χρήση με δοσομετρητή.
Χρήση: Γεμίστε το ρεζερβουάρ και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα υποκατάστατου μολύβδου, χρησιμοποιώντας τον
δοσομετρητή (αναλογία μίξης 1:1000)

Κατανάλωση

250ml για 250 ltr βενζίνης

28

Περιεχόμενο

250 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P6141

Χρόνος Δράσης

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Ε10! Προστασία κινητήρα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΑΣ-ΤΩΡΑ!

Προσθέστε πριν από κάθε γέμισμα!
Σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ | Flex Treatment - Fuel System Cleaner Bio-Ethanol
Απομακρύνει τα υπολείμματα λειτουργίας από ολόκληρο το σύστημα καυσίμου. Ακόμη και τα μικρότερα μόρια μόλυνσης και ρητινών
διαλύονται μακροπρόθεσμα. Τα ιδιαίτερα ενεργά λιπαντικά συστατικά, εξασφαλίζουν προστασία ενάντια στη φθορά και την τριβή.
Εμποδίζει το σχηματισμό οξέων στην αιθανόλη και ρυθμίζει την τιμή ΡΗ στο σύστημα καυσίμου. Δεσμεύει την υγρασία και το
συγκεντρωμένο νερό. Προστατεύει από την διάβρωση.

Χρήση: Χρησιμοποιείστε σε κάθε service. Προστίθεται στο μίγμα καυσίμου βενζίνη/βιοαιθανόλη (π.χ. Ε85) πριν τον ανεφοδιασμό
με καύσιμο.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt βενζίνης

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1961

P1962

P1968

P1967

P1965

Ε10! ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | E10! Engine Protector
Προστατευτικό κινητήρα για καύσιμο Βιο-αιθανόλης.

Πλεονεκτήματα:

• Σταθεροποιεί το μίγμα αιθανόλης-βενζίνης
• Εξουδετερώνει τον σχηματισμό οξέων
• Εμποδίζει την μόλυνση σε όλο το σύστημα καυσίμου
• Δεσμεύει το συγκεντρωμένο νερό και βελτιώνει την λίπανση
• Εμποδίζει την διάβρωση σε όλο το σύστημα καύσης
• Εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία στο σύστημα ψεκασμού
• Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων
• εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση κινητήρα και μειώνει σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου.

75ml = για τον τελικό καταναλωτή, 375ml= για επαγγελματική χρήση
Χρήση: Χρησιμοποιείστε πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο ή σε κάθε service.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80lt βενζίνης

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

75 ml

375 ml

σταντ προώθησης 12 x 75 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

28 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1950

P1951

P1956

www.pro-techellas.gr
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Σύστημα Καυσίμου
Βενζίνης
| Fuelsystem
- Petrol
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel
system - Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΊΜΟΥ ΒΕΝΖΊΝΗΣ | FUELSYSTEM - PETROL

Σύστημα LPG (υγραερίου) | LPG System

ΣΎΣΤΗΜΑ LPG (ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ) | LPG SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ LPG | LPG System Clean & Protect
Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα LPG. Μειώνει αισθητά την φθορά και εξασφαλίζει την προστασία των βαλβίδων, απορροφά
την επιβλαβή υγρασία και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα υγραερίου ενάντια στη διάβρωση. Εμποδίζει τον σχηματισμό
κατάλοιπων καύσης και προστατεύει ενάντια στην οξείδωση του καυσίμου LPG που προκαλείται με την πάροδο του χρόνου.
Χρήση: Προσθέστε τακτικά κάθε 3-4 μήνες ή κάθε 10.000 χλμ στο ρεζερβουάρ υγραερίου, πριν το γέμισμα.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

120ml για 50ltr LPG
Περιεχόμενο

120 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P1931

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Fill-in adapter
Προσρμογέας
Χάλκινος προσαρμογέας
ø 22 mm

Προσαρμογέας
Γενικής Χρήσης
ø 10,12,14 mm

Προσαρμογέας
PVC
ø 10 mm

Προσαρμογέας
PVC
ø 12 mm

Προσαρμογέας
PVC
ø 14 mm

Κωδικός P1933

Κωδικός P1938

Κωδικός P1935

Κωδικός P1936

Κωδικός P1937

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ | Petrol System Cleaner LPG
για οχήματα με διπλό σύστημα (LPG+βενζίνη)

Ειδικά σχεδιασμένο για LPG οχήματα. Διαλύει άμεσα και με μακροπρόθεσμη δράση ακόμα και τα μικρότερα μόρια μόλυνσης
και κατάλοιπα ρητινών, στον θάλαμο καύσης. Περιέχει εξαιρετικά ενεργά λιπαντικά συστατικά που εξασφαλίζουν προστασία
των βαλβίδων ενάντια στην φθορά, την τριβή και την διάβρωση. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και την εκπομπή
καυσαερίων, καθώς επίσης επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Η τακτική του χρήση εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη
‘’σταθερότητα’’ του καυσίμου.
Χρήση: Προσθέστε τακτικά κάθε 3-4 μήνες ή κάθε 10.000 χλμ στο ρεζερβουάρ βενζίνης, πριν το γέμισμα.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 80ltr βενζίνης

30

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

200 ml

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

28 τεμ.

4 τ εμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1922

P1921

P1923

P1928

P1927

P1925

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ LPG | LPG Valve Lube
Εξαιρετικά ενεργό πρόσθετο που μειώνει την φθορά και τριβή των βαλβίδων και των εδρών τους στους κινητήρες LPG,
προσφέροντας μόνιμη προστασία. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος, καθαρίζει και λιπαίνει το άνω μέρος του θαλάμου καύσης
σχηματίζοντας ένα προστατευτικό στρώμα ανάμεσα στις βαλβίδες και τις έδρες τους. Η ενεργή προστασία ενάντια σε φθορά
και τριβή και ο ιδανικός ‘’διασκορπισμός’’ θερμότητας, εξασφαλίζουν βελτιωμένη ψύξη των βαλβίδων και των εδρών τους.
Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.
Χρήση: Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε αυτόματο διανεμητή οχημάτων με διπλό σύστημα (βενζίνη/υγραέριο).
Χρησιμοποιείστε το προϊόν τακτικά στον αυτόματο διανεμητή. Προσοχή: ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

περίπου 50ml για 50ltr καυσίμου

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

500 ml

1000 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

12 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1991

P1988

P1992

P1998

P1993

P1995
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Σύστημα- Diesel
LPG (υγραερίου)
| LPG
System
Kraftstoffsystem
| Fuel system
- Diesel

ΣΎΣΤΗΜΑ LPG (ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ) | LPG SYSTEM

Σύστημα Ψύξης | Radiator System

ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ | RADIATOR SYSTEM
ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ | Radiator Flush
Εξουδετερώνει σε όλο το ψυκτικό σύστημα τις μολύνσεις, τα βλαβερά ιζήματα και τα άλατα. Διαλύει τη λάσπη και καθαρίζει τον
εναλλάκτη θερμότητας. Καθαρίζει τις βαλβίδες, τον θερμοστάτη και την αντλία. Προστατεύει αποτελεσματικά από την σκουριά και
την διάβρωση. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και συνεισφέρει σημαντικά στην εκπομπή του ζεστού και κρύου αέρα.

Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα ψύξης του οχήματος πριν την αλλαγή. Ανάψτε το καλοριφέρ και αφήστε τον κινητήρα να
δουλέψει για περίπου 15-40 λεπτά. Σβήστε τον κινητήρα και αδειάστε τα υγρά. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και προσθέστε το νέο
αντιψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 10ltr αντιψυκτικού υγρού

Εγγυάται την ιδανική λειτουργία
του θερμοστάτη, των βαλβίδων
θέρμανσης και των αισθητήρων.

περίπου 15-40 λεπτά

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1501

P1502

P1508

P1503

P1505

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ | Radiator Conditioner
Εμποδίζει την ηλεκτρόλυση και τη σπηλαίωση, βελτιώνει την μεταφορά θερμότητας και διατηρεί σταθερή την τιμή ΡΗ του υγρού ψύξης.
Προστατεύει από τη σκουριά, τη διάβρωση και τα υπολείμματα αλάτων. Λιπαίνει τις βαλβίδες, το θερμοστάτη και την αντλία νερού.
Αναμιγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά.

Χρήση: Προσθέστε στο υγρό ψύξης.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 10ltr αντιψυκτικού υγρού

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1401

P1402

P1408

P1403

P1405

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ | Radiator Stop Leak
Μοναδικό μείγμα από αιωρούμενες σύνθετες ουσίες που προσφέρει ιδανική στεγανοποίηση του συστήματος ψύξης. Εμποδίζει
την διαρροή απο την αντλία νερού, τον εναλλάκτη θερμότητας και τις βαλβίδες θερμότητας χωρίς να φρακάρει τις κυψέλες του
ψυγείου ή τους μηχανισμούς του καλοριφέρ. Αντιαφριστικό και αντισκοριακό, συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά.

Χρήση: Ανακινήστε καλά. Προσθέστε το περιεχόμενο στο σύστημα ψύξεως. Ρυθμίστε στο ''ζεστό''. Μετά την στεγανοποίηση,
ελέγξτε την στάθμη του αντιψυκτικού υγρού και προσθέστε αν χρειαστεί.Αναμειγνύεται με όλα τα αντιψυκτικά υγρά που
κυκλοφορούν στην αγορά.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για 10ltr αντιψυκτικού υγρού
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δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1601

P1602

P1608

P1603

P1605

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΑΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ 2-συστατικών | Radiator Oil Cleaner 2-C
Σύστημα 2 συστατικών που καθαρίζει ολοκληρωτικά το σύστημα ψύξης και αφαιρεί τα κατάλοιπα λαδιού μακροπρόθεσμα, τα οποία
δημιουργούνται από τις προβληματικές φλάντζες κεφαλής κυλίνδρου ή τα ψυγεία με διαρροές. Επίσης διαλύει και άλλων ειδών
μολύνσεις όπως την ‘’λάσπη’’ του ψυκτικού υγρού, τα ασβεστώδη υπολείμματα κ.α.

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Προσθέστε όλο το περιεχόμενο των δύο δοχείων (Κ1 & Κ2) στο σύστημα ψύξης, πριν την
αλλαγή ψυκτικού υγρού. Ανοίξτε τη βαλβίδα θερμότητας. Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για περίπου 15 λεπτά σε ψηλές στροφές,
ώστε να επιτευχθεί η ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας. Στραγγίστε το ψυκτικό υγρό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε όλο το σύστημα ψύξης
σχολαστικά με καθαρό νερό. Τέλος, προχωρήστε στην αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κατανάλωση

376ml για 10ltr αντιψυκτικού υγρού
Προσφέρει τέλεια προστασία όλων των
μεταλλικών και λαστιχένιων μερών,
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού.

Περιεχόμενο

2 συστατικά των 188ml

Συσκευασία

14 σετ

Κωδικός

P1511-1

Χρόνος Δράσης

περίπου 15 λεπτά

www.pro-techellas.gr
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΨΎΞΗΣ | RADIATOR SYSTEM

Σύστημα διεύθυνσης & σασμάν | Power Steering & Gearbox

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ & ΣΑΣΜΆΝ | POWER STEERING & GEARBOX
ΑΠΟΠΛΥΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Automatic Transmission Flush
Αφαιρεί υπολείμματα οξειδωμένου λαδιού και μόλυνση καθαρίζοντας ολοκληρωτικά το σύστημα του αυτόματου κιβωτίου
ταχυτήτων. Προσφέρει ομαλή εναλλαγή ταχυτήτων. Κατάλληλο για όλα τα οχήματα με αυτόματο σασμάν.

Χρήση: Προστίθεται στο παλιό λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων, πριν από την αλλαγή λαδιών. Ενεργοποιήστε το σύστημα για
περίπου 10-15 λεπτά. Έπειτα προχωρήστε με την αλλαγή λαδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για ένα επιβατικό όχημα
(100ml για 1ltr λάδι)

Εφαρμογή με ATF
EVOLUTION PREMIUM
(σελ. 54)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1701

P1702

P1708

P1707

P1705

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Automatic Transmission Conditioner
Ημισυνθετικό προϊόν με βάση τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της προστασίας των αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων.
Μειώνει τις τριβές, βελτιώνει τη διαδικασία αλλαγής ταχυτήτων, βοηθά στην συντήρηση φλαντζών και τσιμουχών. Αντιαφριστικό και
αντιοξειδωτικό Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και συμβάλλει στην καθυστέρηση δημιουργίας νέων καταλοίπων
ρητινών και άλλου είδους μολύνσεων. Υπερπληρεί τις προδιαγραφές για όλα τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Χρήση: Προσθέστε στο λάδι του κιβωτίου ταχυτήτων. Είναι συμβατό με κάθε είδος λαδιού για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

375ml για ένα επιβατικό όχημα
(150ml για 1ltr λάδι)

Εφαρμογή με ATF
EVOLUTION PREMIUM
(σελ. 54)

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

375 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

28 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P1801

P1802

P1808

P1807

P1805

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | Easy Gear
Το ισχυρά αντιτριβικό στρώμα που δημιουργεί, προστατεύει όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του κιβωτίου ταχυτήτων και τα
υπόλοιπα εξαρτήματα. Μειώνει σημαντικά φθορά, τριβή & εξασφαλίζει ιδανική λίπανση σε όλες τις θερμοκρασίες. Διατηρεί
τσιμούχες & ο-ρινγκ εύκαμπτα. Εξασφαλίζει ομαλή & αθόρυβη εναλλαγή ταχυτήτων. Βελτιώνει το ζωνικό εύρος των θερμοκρασιών
και βοηθά στην αποφυγή της οξείδωσης του λαδιού. Κατάλληλο για μηχανικά σασμάν & διαφορικά. Μην το χρησιμοποιείτε σε
αυτόματα σασμάν και υγρούς συμπλέκτες

Χρήση: Προσθέστε στο κιβώτιο ταχυτήτων. Το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα λάδια του εμπορίου.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

50ml για 3ltr λάδι
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δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

50 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2171

P2172

P2178

P2177

P2175

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΑΣΜΑΝ | Gear Oil Stop Leak
Σταματάει αποτελεσματικά τις διαρροές λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων και προστατεύει ενάντια στην έλλειψη λίπανσης.
Διατηρεί τσιμούχες και ο-ρινγκ εύκαμπτα. Βοηθά στην αποφυγή της οξείδωσης του λαδιού. Μειώνει σημαντικά φθορά & τριβή.
Κατάλληλο για όλα τα μηχανικά σασμαν & διαφορικά. Μην το χρησιμοποιείτε σε αυτόματα σασμάν και υγρούς συμπλέκτες

Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα λίπανσης. Το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα λάδια του εμπορίου.
Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

50ml για 3ltr λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

50 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2141

P2142

P2148

P2147

P2145

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ | Power Steering Nano Protect
Καινοτόμα φόρμουλα βασισμένη στην πρόσφατη τεχνολογία Nano. Το υψηλά προστατευτικό αντιτριβικό στρώμα προστατεύει όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες του συστήματος διεύθυνσης και των διαφορικών ενάντια στη φθορά και την τριβή. Η ειδική του σχεδίαση
εξασφαλίζει ασφαλή και ομαλή λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης και εξουδετερώνει τους ενοχλητικούς θορύβους. Κατάλληλο και
για αγωνιστικά αυτοκίνητα.
Χρήση: Προσθέστε στο σύστημα λίπανσης. Το προϊόν είναι συμβατό με όλα τα λάδια του εμπορίου.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

100ml για 2ltr λάδι

δρα στην διάρκεια λειτουργίας

Περιεχόμενο

100 ml

5 lt

10 lt

20 lt

200 lt

Συσκευασία

24 τεμ.

4 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2161

P2162

P2168

P2167

P2165
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ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ & ΣΑΣΜΆΝ | POWER STEERING & GEARBOX

Καθαρισμός συστήματος
κλιματισμού: Εξουδετερώνει άμεσα
και αποτελεσματικά τα επιβλαβή
βακτήρια και μύκητες. (σελ. 46)
---------------------------------------------------

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
SERVICE
SERVICE PRODUCTS
Σπρέυ καθαρισμού και
προστασίας
(σελ. 38-39)
-----------------------------------------------

Πλήρης προστασία για
το αμάξωμα
(σελ.43-44)
---------------------------------

Sprays για καθαρισμό και
συντήρηση του συστήματος
πέδησης (σελ.38)
-----------------------------------

Τεχνικά Sprays
Service Products

Καθαρισμός & Προστασία

38-39

Λίπανση και στεγανοποίησηη

40-42

Αμάξωμα

43-44

Κλιματισμός

46-47

Προϊοντα συντηρησης | Service Products

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΠΑΣΤΑ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | Brake Anti Seize
Λιπαντικό με μεγάλη κολλώδη δύναμη, πολύ ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στις μεγάλες πιέσεις. Προστατεύει
μακροπρόθεσμα από την σκουριά και τη διάβρωση, εξουδετερώνει τους ενοχλητικούς θορύβους, διατηρεί την άριστη λειτουργικότητα
των φρένων, προστατεύει από το αντιψυκτικό άλας, τις όξινες και αλκαλικές ουσίες.

Χρήση: Καθαρίστε καλά τα μέρη που επιθυμείτε και κατόπιν ψεκάσετε ομοιόμορφα πριν την επανασυναρμολόγηση.

Κατανάλωση

5-10 εφαρμογές
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Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P2601

Χρόνος Δράσης

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΣΠΡΕΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΕΠΑΦΩΝ) | Electronic Spray
Για συντήρηση και προστασία ποικίλων ηλεκτρονικών μερών. Εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συνδέσεων.
Μειώνει τη φθορά και εκτοπίζει την υγρασία. Καθαρίζει τα σημεία επαφών, αφαιρεί τη βρωμιά & διαλύει παλαιά ιζήματα.
Λειτουργεί με ιδιότητες συντήρησης. Εμποδίζει τα ρεύματα διαρροής και μειώνει την πτώση τάσης. Φιλικό στο χρώμα, τα πλαστικά
και τα λάστιχα.

Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στα μέρη που επιθυμείτε .

Κατανάλωση

περίπου 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2901

Χρόνος Δράσης
60 δευτερόλεπτα

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | Interior Care
Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί τα πλαστικά μέρη, δέρμα και τα ελαστικά. Είναι ένα αντιστατικό και υδατοστεγές προϊόν,
το οποίο προστατεύει τις επιφάνειες από το φως, τις ακτίνες UV, το ξεθώριασμα και τα σκασίματα. Ιδανικό για όλες τις
πλαστικές επιφάνειες, τα ελαστικά τμήματα των παραθύρων, την ζώνη ασφάλειας κ.τ.λ. Εξουδετερώνει τα ενοχλητικά
τριξίματα.

Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια, και αφήστε το προϊόν να δράσει. Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα με ένα καθαρό

πανί.

Κατανάλωση
5-30ml ανα m²
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2301

Χρόνος Δράσης
κανένας

ΑΦΡΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ | Multi Function Foam
Εξαιρετικά ενεργός καθαριστικός αφρός με απολυμαντική δράση. Αφαιρεί αποτελεσματικά την επίμονη βρωμιά χωρίς να αφήνει
κατάλοιπα. Ειδικά σχεδιασμένο για ομοιόμορφο καθαρισμό λείων και βαμμένων επιφανειών. Επίσης ιδανικό για υφάσματα. Δεν
βλάπτει το χρώμα και τα λάστιχα (εκτός του δέρματος). Αφαιρεί την επίμονη βρωμιά απο: λάδια, γράσα, κετσαπ, αίμα, έντομα,
υπολείμματα τροφών και ποτών, μελάνι, κ.α.

Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε το ποϊόν να δράσει για λίγο χρόνο και καθαρίστε
σκουπίζοντας με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την βρωμιά
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία |

12 τεμ.

Κωδικός

P2995

Χρόνος Δράσης

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS

Προϊοντα συντηρησης | Service Products

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS
ΛΊΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΗ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | Special Maintenance
Συνδυασμός ενεργών συστατικών υψηλής απόδοσης, που δεν περιέχει λίπη, λάδια ή διαλύτες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση
και προστασία σε διάφορες θερμοκρασίες. Προστατεύει από τη διάβρωση και είναι υδατοστεγές. Έχει υψηλή κολλώδη δύναμη,
αποτρέπει τις διαρροές ρεύματος και τάσης, απορροφάται από τα πλαστικά μέρη και τα προστατεύει.

Χρήση: Καθαρίστε τα μέρη που επιθυμείτε και στην συνέχεια ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν.

Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P2401

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

BIO-ΠΟΛΥΣΠΡΕΥ | Bio Multi Spray
Καθαριστικό και συντηρητικό πολυσπρέυ που συνδυάζει τις ιδιότητες ενός διαπεραστικού λαδιού, αντισκοριακού και
εντοπιστή υγρασίας. Αφήνει ένα ελαφρό φιλμ στα σημεία που χρησιμοποιείται. Προστατεύει όλα τα κινούμενα μέρη όπως
μεντεσέδες, βίδες, συνδέσμους κ.α. Εμποδίζει το τρίξιμο καθώς και το κόλλημα των λαστίχων από τον παγετό. Δρά ενάντια στη
διάβρωση και την οξείδωση στο ηλεκτρικό σύστημα. Σταματά τα ρεύματα διαρροής και εξαλείφει τα βραχυκυκλώματα.
Ουδέτερο και φιλικό στις βαμμένες επιφάνειες, τα μέταλλα, τα ξύλα και τα πλαστικά.

Χρήση: Καθαρίστε τα μέρη που επιθυμείτε και στην συνέχεια ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν.

Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2981

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΝΑΝΟ | Power Lube Nano Tec
Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων που σχηματίζει ένα ισχυρό αντιτριβικό στρώμα αποτελούμενο από Νανομόρια. Ιδανικό για
συνθήκες υψηλών πιέσεων, υδροαπωθητικό, με εξαιρετική επικόλληση, προστασία ενάντια σε φθορά και τριβή, γρήγορο
στέγνωμα.

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Καθαρίστε την περιοχή που θα εφαρμόσετε το προϊόν και ψεκάστε ομοιόμορφα στα
σημεία που επιθυμείτε.

Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
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Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2971

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

Κατάλληλο για αλυσίδες, ρουλεμάν, κυλίνδρους, γρανάζια, συμπλέκτες, κλειδαριές,
μεντεσέδες, οδοντωτούς τροχούς, ντίζες κ.α.

ΛΊΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΗ

ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΣΟΥ | Adhesive Grease Spray
Είναι ένα εξ ολοκλήρου συνθετικό λιπαντικό με μεγάλη κολλώδη δύναμη. Το προϊόν δημιουργεί μια ανθεκτική προστατευτική μεμβράνη,
η οποία μειώνει δραστικά την φθορά και την τριβή. Επιπλέον είναι υδροαπωθητικό, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, τα άλατα και
τις φυγόκεντρες δυνάμεις.

Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στα μέρη που επιθυμείτε να λιπάνετε από απόσταση 10-15 εκ.
Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P2961

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

ΓΡΑΣΣΟ ΛΕΥΚΟ (ΤΕΦΛΟΝ) | White Grease
Εγγυάται αποτελεσματική λίπανση στις χαμηλές και στις υψηλές θερμοκρασίες. Είναι αδιάβροχο, βοηθά στην αποφυγή διάβρωσης
και απομακρύνει θορύβους και τριγμούς. Η ειδική του φόρμουλα με τεφλόν, προστατεύει από το νερό, τα άλατα, τις όξινες και αλκαλικές
ουσίες.
Κατάλληλο για συνδέσμους, εξαρτήματα φρένων, μεντεσέδες, ελατήρια, ρουλεμάν, ο-ρινγκ, ρεγουλατόρους παραθύρων κ.α.

Χρήση: Καθαρίστε τα μέρη που επιθυμείτε και στην συνέχεια ψεκάστε ομοιόμορφα το προϊόν.

Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός.

P2701

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Silicone Lube
Μείγμα ενεργών συστατικών με βάση τη σιλικόνη. Η φόρμουλα του δεν περιέχει λίπη, λάδια ή διαλύτες και έχει εξαιρετική
διαπεραστικότητα καθώς και προστατευτική δύναμη. Κατάλληλο για πλαστικά, λάστιχα και ξύλο.

Χρήση: Ψεκάστε ομοιόμορφα στα μέρη που επιθυμείτε και αφήστε να στεγνώσει.

Κατανάλωση
5-30ml ανα m²
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2911

Χρόνος Δράσης

κανένας
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Προϊοντα συντηρησης | Service Products

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS
ΛΊΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΗ

ΦΛΑΝΤΖΌΚΟΛΛΑ | Silicone Sealing Compound
Μονοσυνθετική, ελαστική φλαντζόκολλα σιλικόνης για χρήση σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία.
Κολλά μεταλλικά μέρη όπως αλουμίνιο, κατεργασμένο ατσάλι, κ.α. Επίσης, είναι κατάλληλη για πλαστικά, γυαλί, κεραμικά και
ξύλο
Πολύ καλή εφαρμογή σε κάρτερ, περιβλήματα βαλβίδων, αντλίες λαδιού-νερού, περιβλήματα σασμάν, προστατευτικά διαφορικών,
περιβλήματα μπαταριών, φώτα, προστατευτικές θήκες, θερμοστατικές θήκες, δοχεία βαλβολινών, κιβώτια οδοντοτροχών,
καλύμματα μπροστινών κινητήρων, καλύμματα αξόνων κίνησης κ.α.
Χρήση: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή. Εφαρμόστε το προϊόν στο επιθυμητό πάχος στρώματος και συνδέστε τα μέρη.

Ανθεκτικότητα Θερμοκρασιών:
Μαύρη/ Γκρι:

-40 °C έως +250 °C

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Ανάλογα με την χρήση

Σκλήρυνση: περίπου 1mm σε 5ώρες

Περιεχόμενο

200 ml

200 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

12 τεμ.

Κωδικός

P9772 - Μαύρη

P9762 - Γκρι

ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΡΑΣΟ | Ceramic Grease
Προϊόν με κεραμική βάση, εφαρμόζεται με βούρτσα, αποτελεί παράγοντα απελευθέρωσης και παρέχει αντιδιαβρωτική
προστασία. Εμποδίζει το πάγωμα, την ψυχρή συγκόλληση, και τα τραντάγματα. Ανθεκτικό στο κρύο και ζεστό νερό καθώς
επίσης και στα οξέα και διαλύτες.

Χρήση: Καθαρίστε τα μέρη που επιθυμείτε και στη συνέχεια εφαρμόστε το προϊόν με βούρτσα.
Εύρος θερμοκρασίας: -40 °C έως +1500 °C
Κατανάλωση

Ανάλογα με την χρήση
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Περιεχόμενο

200 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός | Art.-No.

P9742

Χρόνος Δράσης

κανένας

Κατάλληλο για όλα τα κινούμενα μέρη και συνδέσμους των συστημάτων πέδησης
των οχημάτων. Επίσης, ιδανικό ως βοηθητικό μέσο συναρμολόγησης σε μηχανές,
βίδες συνδέσμων και βύσματα σύνδεσης.

ΑΜΆΞΩΜΑ

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | Rust Remover
Βιολογικός συνδυασμός ενεργών βιοδιασπαστικών συστατικών υψηλής απόδοσης. Διαπερνά τη σκουριά και τα διαβρωμένα μέρη,
διαλύοντας την σε λίγα δευτερόλεπτα. Το προϊόν είναι υδατοστεγές και προστατεύει αποτελεσματικά από τη σκουριά και τη διάβρωση.
Δεν περιέχει συνθετική ρητίνη και οξέα. Είναι ουδέτερο στο χρώμα, στα λάστιχα και στα πλαστικά μέρη.
Χρησιμοποιείται σε όλα τα έντονα διαβρωμένα μπουλόνια, στις ηλεκτρικές επαφές, βίδες, κλειδαριές, μεντεσέδες κ.α.

Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Ψεκάσετε ομοιόμορφα στα σημεία που επιθυμείτε.

Κατανάλωση
5-30ml ανα m²
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

24 τεμ.

Κωδικός

P2501

Χρόνος Δράσης

περίπου 60-120 δευτερόλεπτα

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ MoS2 | MoS2 Rust Remover
Διαλύει και αφαιρεί τη σκουριά ελευθερώνοντας τα διαβρωμένα μέρη. Σταματά την διάβρωση, μειώνει την τριβή και εμποδίζει την
επαναδημιουργία της σκουριάς. Είναι υδροαπωθητικό.

Χρήση: Ψεκάσετε στα διαβρωμένα/σκουριασμένα μέρη και αφήστε να δράσει για μερικά λεπτά.

Κατανάλωση
5-30ml ανα m²
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2921

Χρόνος Δράσης

cπερίπου 60-120 δευτερόλεπτα

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ με ψυκτική δράση | Rust Remover with freeze-shock-effect
Ιδανικό για άμεση ελευθέρωση των σημείων με επίμονη σκουριά και διάβρωση. Άριστη διαπεραστικότητα και λιπαντική δράση
εξαιτίας της μοναδικής φόρμουλας ενεργών συστατικών που περιέχει. Μειώνει σε δευτερόλεπτα την θερμοκρασία της επιφάνειας
στην οποία ψεκάζεται στους -40 C, διαλύοντας βρωμιά και σκουριά. Ενισχύει την συντήρηση και δρα αποτελεσματικά σε
ελάχιστο χρόνο και χωρίς μεγάλη προσπάθεια .Εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη δράση, εμποδίζει την δημιουργία νέας σκουριάς
και είναι ουδέτερο με τα πλαστικά και τις βαμμένες επιφάνειες. Εφαρμογή: βίδες, κλειδαριές, μεντεσέδες, μπουλόνια κ.α

Χρήση: Ψεκάσετε στην επιφάνεια που επιθυμείτε από μικρή απόσταση (περίπου 15εκ.) και αφήστε περίπου 2 λεπτά να
διαπεράσει .

Κατανάλωση

Ανάλογα με τη χρήση
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2925

Χρόνος Δράσης

περίπου 2 λεπτά
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Προϊοντα συντηρησης | Service Products

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS
ΑΜΆΞΩΜΑ

ΠΑΣΤΑ ΦΡΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥ-ΒΕΡΝΙΚΙ | Copper Spray – Lacquer
Δημιουργεί ένα ακρυλικό προστατευτικό στρώμα στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται προσφέροντας λίπανση και
προστατεύοντας από τη φθορά, τη διάβρωση και την οξείδωση. Είναι ανθεκτικό στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τις υψηλές
θερμοκρασίες (από -30°C έως 1200 °C) και τις πιέσεις. Απωθεί το νερό και στεγνώνει μόνο του.
Κατάλληλο για όλη την περιοχή των φρένων, πόλους μπαταρίας, φλάντζες & τσιμούχες, βιδωτές συνδέσεις, ρουλεμάν,
περιστρεφόμενα εξαρτήματα, προστασία σωληνών, μεταλλικές κατασκευές, κάτω μέρη του αμαξώματος.

Χρήση: Καθαρίστε τα σημεία που επιθυμείτε και στη συνέχεια ψεκάσετε ομοιόμορφα.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2951

δρα μακροπρόθεσμα

ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΌ ΣΠΡΈΥ ΧΑΛΚΟΎ | Copper Spray – Anti Seize
Υψηλής απόδοσης λιπαντικό με ιδιότητες “ελευθέρωσης” των σημείων και αντιδιαβρωτική δράση. H ειδική του φόρμουλα
περιέχει μοριακά σωματίδια χαλκού και υψηλής ανθεκτικότητας φουλ συνθετικά συστατικά “δεσίματος”. Ιδανικό για μεταλλικές
και κοχλιωτές συνδέσεις που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις και διαβρωτικούς παράγοντες π.χ. βίδες συμπιεστών
-τουρμπινών- εξατμίσεων, σπειρώματα μπουζί, φρένα. Εύρος θερμοκρασίας -30°C έως και 1200°C.
Εφαρμογή: ανυψωτικά, εξατμίσεις, προθερμαντήρες, άξονες φρένων & δισκόφρενα, εκκεντροφόρους φρένων κ.α. • εξαιρετικά
αποτελεσματικό σε “ελευθερώσεις” θερμών μπουλονιών, εξαιρετικό λιπαντικό για συναρμολογήσεις με συστολή, κατευθυντήρια
συστήματα, κοχλιωτές συνδέσεις και φλάντζες • εξασφαλίζει ευκολότερη σπειροτόμηση • προστατεύει ακάλυπτες βιδωτές
ενώσεις και άλλα κινούμενα μέρη ή συνδέσεις.

Χρήση: Καθαρίστε τα σημεία που επιθυμείτε και στη συνέχεια ψεκάσετε ομοιόμορφα.

Κατανάλωση

Για 5-10 εφαρμογές
Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός | Art.-No.

P2931

Χρόνος Δράσης

δρα μακροπρόθεσμα

SPRAY ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ | Zinc Spray
Σπρέυ ψευδαργύρου (περιεκτικότητα zink 99%) που προσφέρει αντισκοριακή προστασία με μακροπρόθεσμη δράση, για όλες τις
μεταλλικές επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο προστατευτικό σε επιφάνειες με διάβρωση ή ως αστάρι σε διάφορα
μηχανήματα ή μέρη κινητήρα ή γενικότερα επιφάνειες που εκτίθενται μόνιμα σε εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να βαφεί. Είναι ανθεκτικό
σε θερμοκρασίες έως και 500 °C. Στεγνώνει εύκολα.

Χρήση: Τα σημεία που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι καθαρά απο λάδια, γράσσα, σκόνη και βρωμιά. Πριν την χρήση ανακινείστε για
2 λεπτά, αρχικά ψεκάστε δοκιμαστικά και στη συνέχεια εφαρμόστε το προϊόν απο απόσταση 20-30εκ ακολουθώντας τεμνόμενη κίνηση
(Χ).

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
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Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2955

Χρόνος Δράσης

περίπου 20-30 λεπτά

48 ώρες μετά την εφαρμογή τα σημεία είναι πλήρως στεγνά και το στρώμα του
προϊόντος πρέπει να έχει πάχος 50-80εκ.

ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗΣ ΜΠΕΚ | Injector Dismantling Aid - Spray
Κατάλληλο για την ''ελευθέρωση'' μπλοκαρισμένων σημείων του κινητήρα και της περιοχής κεφαλής κυλίνδρου (όπως μπεκ,
μπουζί κ.α. ). Δρα με ισχυρή ψυκτική δράση (-40 °C) στα υλικά που χρησιμοποιείται, διαλύοντας την διάβρωση, σκουριά και
τα κατάλοιπα. Τα λιπαντικά συστατικά PTFE που περιέχει το προϊόν, επιτρέπουν την άμεση και αποτελεσματική διείσδυση
διευκολύνοντας την ομαλή αφαίρεση των επιθυμητών σημείων.
Χρήση: Ανακινήστε καλά πριν την χρήση. Αφαιρέστε ότι ποσότητα μόλυνσης μπορείτε, χειρωνακτικά. Εφαρμόστε αρκετή ποσότητα
προϊόντος στην βάση των σημείων που επιθυμείτε να αφαιρέσετε (μπεκ/κεφαλή κυλίνδρου) και αφήστε να δράσει για 10-15 λεπτά.
Επαναλάβετε αν χρειαστεί. Απομακρύνετε τα διαλυμένα κατάλοιπα με πεπιεσμένο αέρα.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή

Περιεχόμενο

400 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P2250

Χρόνος Δράσης

περίπου 10-15 λεπτά

Η λύση για μπεκ με σκληρά και καμένα
κατάλοιπα άνθρακα
• Εύκολη και ομαλή αφαίρεση των μπεκ, μπουζί κ.α.
• Ισχυρή ψυκτική δράση -40 °C
• Λιπαντικά συστατικά PTFE που βοηθούν σημαντικά αποσυναρμολόγηση
• Διεισδύει στην σκουριά και εκτοπίζει την υγρασία

www.pro-techellas.gr

45

Προϊοντα συντηρησης
Service- Products
Kraftstoffsystem
- Diesel | Fuel| system
Diesel

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | SERVICE PRODUCTS

Κλιματισμός | Air Condition & Air Freshener

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌΣ | AIR CONDITION & AIR FRESHENER
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ | Klima Fresh - Fluid Vaporizer
Καθαρίζει και απολυμαίνει αποτελεσματικά το σύστημα κλιματισμού, εξουδετερώνει κακοσμίες (καπνός τσιγάρου), βακτηρίδια,
μύκητες, μούχλα και καταπολεμά την δημιουργία τους. Ταπετσαρίες και πατάκια απολυμαίνονται. Επιτρέπει την εισχώρηση
φρέσκου και καθαρού αέρος στο εσωτερικό του οχήματος. Είναι μη τοξικό, αντιαλλεργικό και μη εύφλεκτο. Προτείνεται ο
καθαρισμός με KLIMA FRESH κάθε 6 μήνες.

Χρήση: Τοποθετείστε το προϊόν στο πάτωμα της θέσης του συνοδηγού και πατήστε την βαλβίδα αυτοενεργοποίησης της
φιάλης. Αφήστε να απελευθερωθεί για περίπου 1-2 λεπτά με κλειστές τις πόρτες.

Κατανάλωση

100ml για 1 εφαρμογή

Περιεχόμενο

100ml άρωμα πορτοκάλι

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P6110

Χρόνος Δράσης
περίπου 1 λεπτό

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | Air Condition Foam Cleaner – Car
Ενεργός αφρός που δρα στις επιφάνειες του εξαερωτήρα, για τον επαγγελματικό καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού. Αφαιρεί τη
μούχλα, τη βρωμιά και σκοτώνει βακτηρίδια και μύκητες. Με ευχάριστο άρωμα. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Μη τοξικό.

Χρήση: Ψεκάστε τον αφρό στην επιφάνεια του εξατμιστή μέσω του σωλήνα διοχέτευσης.

Κατανάλωση

250ml για 1 εφαρμογή

Περιεχόμενο

250 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P6122

Χρόνος Δράσης
περίπου 15 λεπτά

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ | Air Condition Disinfectant
Αφαιρεί αξιόπιστα όλα τα βακτήρια και μικροοργανισμούς από τους αεραγωγούς της μονάδας κλιματισμού και προσφέρει φρέσκο και
καθαρό αέρα. Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας μετά την χρήση.

Χρήση: Ψεκάστε το απολυμαντικό υγρό μέσα στους αεραγωγούς από απόσταση περίπου 10εκ. Στη συνέχεια σβήστε το a/c
και θέστε σε λειτουργία την ανακύκλωση ανοίγοντας τα παράθυρα ώστε να αεριστεί το αυτοκίνητο.

Κατανάλωση

250ml για 1 εφαρμογή
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Περιεχόμενο

250 ml

Συσκευασία

12 τεμ.

Κωδικός

P6123

Χρόνος Δράσης
περίπου 1 λεπτά

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πριν τη χρήση, διαβάστε
πάντα τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A/C | Air Condition Leak Stop
Το A/C Stop Leak εντοπίζει το σημείο διαρροής στο σύστημα A/C και το στεγανοποιεί μόνιμα, χωρίς καμία αντίδραση με το οξυγόνο
και την υγρασία. Επισκευάζει διαρροές με μέγιστη διάσταση 0,5mm.
Χρήση: Πριν την εφαρμογή , προτείνουμε προληπτικό έλεγχο για την εξακρίβωση του μεγέθους της διαρροής. Εντοπίστε την θύρα
χαμηλής πίεσης του συστήματος a/c και ξεβιδώστε το καπάκι. Ο συμπιεστής και η μονάδα πρέπει να δουλεύουν στο μέγιστο. Ξεβιδώστε
το καπάκι του φυσιγγίου και συνδέστε τον αντάπτορα στο φυσίγγιο. Αν χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα flexible(P6082), βγάλτε τον αέρα
που υπάρχει στο διαφανή σωλήνα όσο το σύστημα δουλεύει. Για οχήματα χωρίς θύρα χαμηλής πίεσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο
ειδικός αντάπτορας (P6083). Συνδέστε τον αντάπτορα στην θύρα χαμηλής πίεσης του συστήματος a/c και διοχετεύστε όλο το
περιεχόμενο του φυσιγγίου. Αποσυνδέστε το φυσίγγιο απο το σύστημα a/c. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την διαδικασία. Λειτουργήστε
το σύστημα a/c για τουλάχιστον 30 λεπτά.
1

2

Κατανάλωση

Περιεχόμενο

30ml

Χρόνος Δράσης

30ml για 1 εφαρμογή

3
1

Εύκαμπτος αντάπτορας με εύχρηστο εφαρμογέα σύνδεσης και
βαλβίδα ασφαλείας για R134a

κανένας

2

Αντάπτορας μιας χρήσης

3

Ειδικός αντάπτορας LP-HP

Συσκευασία

15 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P6080

P6082

P6081

P6083

www.pro-techellas.gr
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Κλιματισμός
| Air Condition
& Air -Freshener
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel system
Diesel

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΌΣ | AIR CONDITION & AIR FRESHENER

Bio Power Cleaner για υφάσματα και
δέρμα (σελ. 50)
--------------------------------------------

BIO POWER -

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Bio Power Cleaner για έντομα
(σελ. 51)
----------------------------------------

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚ

Bio Power Cleaner για
πλαστικά και λάστιχα (σελ. 50)
----------------------------------------

Bio Power Cleaner για
γυάλινες επιφάνειες (σελ. 50)
----------------------------------------

Bio Power Cleaner για
βαμμένες επιφάνειες και
ζάντες (σελ. 51)
----------------------------------------

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ
Cleaning and Care Products

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

50-51

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΧΕΡΙΩΝ
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ΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

BIO POWER - Προϊόντα καθαρισμού | Cleaning & Care

BIO POWER
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) | Bio Power Cleaner (Universal)
Καθαρισμός και προστασία για όλες τις επιφάνειες όπως π.χ. δέρμα, ύφασμα πλαστικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα φιλικό με το δέρμα.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο και στη συνέχεια αφαιρέστε την
βρωμιά με μια βούρτσα. Οποιαδήποτε υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με ένα μαλακό πανί.

Κατανάλωση

Χρόνος Δράσης

Περίπου 10-30ml/m2

περίπου 30 δευτερόλεπτα

Περιεχόμενο

500 ml

5 lt

10 lt

25 lt

200 lt

Συσκευασία

6 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

P2011

P2012

P2018

P2013

P2015

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ | Bio Power Cleaner for Glass Surfaces
Καθαρισμός για εσωτερικές και εξωτερικές γυάλινες επιφάνειες χωρίς ίχνη υπολειμμάτων. Ακόμα και η επίμονη βρωμιά όπως
νικοτίνη, σιλικόνη και κατάλοιπα αιθάλης, μπορούν να αφαιρεθούν αποτελεσματικά από τα παράθυρα, τους καθρέπτες και τα
φώτα.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο και στη συνέχεια αφαιρέστε την
βρωμιά με μια βούρτσα. Οποιαδήποτε υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με ένα μαλακό πανί.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P2071

Χρόνος Δράσης

περίπου 30-60 δευτερόλεπτα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ | Bio Power Cleaner for Plastic and Rubber
Βαθύς πορώδης καθαρισμός όλων των πλαστικών, βινυλίων και λαστιχένιων επιφανειών. Είναι ιδιαίτερα φιλικό με τα υλικά αλλά και
το δέρμα.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο και στη συνέχεια αφαιρέστε την βρωμιά
με μια βούρτσα. Οποιαδήποτε υπολείμματα μπορούν να αφαιρεθούν με ένα μαλακό πανί.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P2081

Χρόνος Δράσης

περίπου 30 δευτερόλεπτα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑ | Bio Power Cleaner for Textiles and Leather
Βαθύς πορώδης καθαρισμός για όλα τα είδη υφασμάτων και το τεχνητό δέρμα. Ακόμα και οι επίμονοι λεκέδες από μελάνι στυλό
ή από καφέ αφαιρούνται αποτελεσματιικά.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο και στη συνέχεια αφαιρέστε την
βρωμιά με μια βούρτσα. Στη συνέχεια σκουπίστε τα υπολείμματα βρωμιάς με ένα στεγνό πανί.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή

50

Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P2091

Χρόνος Δράσης

περίπου 90-120 δευτερόλεπτα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ | Bio Power Cleaner for Paintwork & Wheels
Αφαιρεί κάθε βρωμιά από τις βαμμένες επιφάνειες και τις ζάντες αλουμινίου αλλά και σιδερένιες. Η σκόνη φρένων και άλλα επίμονα
κατάλοιπα αφαιρούνται χωρίς κόπο.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο και στη συνέχεια σκουπίστε τα επίμονα
κατάλοιπα με μια βούρτσα. Τέλος, ξεπλύνετε την επιφάνεια με άφθονο νερό.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P2211

Χρόνος Δράσης

περίπου 90-120 δευτερόλεπτα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ | Bio Power Cleaner Insect Remover
Αποτελεσματική αφαίρεση των εντόμων από γυάλινες, βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες. Ακόμη και οι ακαθαρσίες των πτηνών
και τα κατάλοιπα καυσίμων αφαιρούνται χωρίς κόπο.
Χρήση: Ψεκάστε στην επιφάνεια που επιθυμείτε να καθαρίσετε. Αφήστε να δράσει για λίγο. Αφαιρέστε τα υπολείμματα εντόμων
και βρωμιάς με ένα σφουγγάρι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
Περιεχόμενο

500 ml

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P2221

Χρόνος Δράσης

περίπου 60-120 δευτερόλεπτα

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ | Hand Cleaning Cream
Κατάλληλη για πολύ λερωμένα χέρια. Βασίζεται σε κόκκους ειδικά φιλικούς προς το δέρμα, σε επιφανειοδραστικές ουσίες και συστατικά
εσπεριδοειδών. Ακόμα και η πιο επίμονη βρωμιά αφαιρείται πλήρως χωρίς να βλάπτει την επιδερμίδα.
Χρήση: Εφαρμόστε σε στεγνά χέρια, τρίψτε επιμελώς και ξεπλύνετε με νερό. Για επίμονη βρωμιά, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία .
Οικονομικό στη χρήση.

Κατανάλωση

Ανάλογα με την εφαρμογή
Περιεχόμενο

3 lt

Συσκευασία

6 τεμ.

Κωδικός

P9008

Χρόνος Δράσης
κανένας

www.pro-techellas.gr
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BIO POWER
- Προϊόντα
καθαρισμού
| Cleaning
& Care
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel system
- Diesel

BIO POWER

ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
TECHNICAL EQUIPMENT

Καθαρισμός του συστήματος
εισαγωγής και συστήματος
ψεκασμού (σελ. 54)
--------------------------------------------------

Καθαρισμός συστήματος
καυσίμου (σελ.55)
----------------------------------------

Ολοκληρωμένος
καθαρισμός του DPF
(σελ.56)
----------------------------------------

Καθαρισμός και περιποίηση
του ολόκληρου του
συστήματος μετάδοσης
(σελ.54)
----------------------------------------

ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΔΙΆΓΝΩΣΗΣ,
SERVICE & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ

Diagnostic, Service & Cleaning Devices
Καθαρισμός συστήματος μετάδοσης

54

Καθαρισμός συστήματος ψεκασμού

54

Καθαρισμός συστήματος εισαγωγής

54

Καθαρισμός συστήματος καυσίμου

55

Καθαρισμός του συστήματος εξαγωγής

56

Τεχνικος εξοπλισμος | Diagnostic, Service & Cleaning Devices

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | TECHNICAL EQUIPMENT
ATF EVOLUTION Plus
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE
Η συσκευή ATF Evolution Plus προσφέρει ολοκληρωμένο καθαρισμό και
συντήρηση του συστήματος μετάδοσης σε πολύ συντομο χρόνο.
Το εύρος αυτόματων λειτουργιών διευκολύνει σημαντικά την αλλαγή του υγρού
μετάδοσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χειροκίνητα. Το μενού είναι πολύ
κατανοητό εξαιτίας των ευκρινών εικόνων. Επιπλέον, οι πρόσθετες επιλογές
διάγνωσης εξασφαλίζουν εύκολη συντήρηση.
Διατίθενται στάνταρ αντάπτορες αλλά και επιπλέον ειδικοί αντάπτορες για Audi,
BMW, Chrysler, Fiat, Ford, GM, Honda, Hummer, Lexus, Mercedes, Mitsubishi,
Opel, Toyota, VW, Volvo.












Πλήρης αλλαγή (100%) του υγρού μετάδοσης
Εξάλειψη όλης της μόλυνσης από το σύστημα
Καθαρισμός όλων των βοηθητικών μονάδων όπως π.χ. ο ψύκτης
Παρακολούθηση της πίεσης καθαρισμού και αλλαγής μέσω του μανόμετρου
Πρόσθετοι ειδικοί αντάπτορες
Εκτύπωση στοιχείων
Σημείο σύνδεσης USB για αναβάθμιση software
Ευκολονόητες οδηγίες χρήσης
Παρακολούθηση θερμοκρασίας
Παρακολούθηση πίεσης λαδιού
Εξατομικευμένη βάση δεδομένων

Συσκευή

ATF EVOLUTION Πλήρες σετ
Plus
κιτ ανταπτόρων

Συσκευασία

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

34080

34081

Clear Flow - Συσκευή καθαρισμού μπεκ, εισαγωγής και χώρου καύσης | Injection System & Air Intake System Cleaning
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | INJECTION SYSTEM AND AIR INTAKE SYSTEM CLEANING
Ειδική συσκευή για τον καθαρισμό των μπεκ και του χώρου καύσης. Αυτή η συμβατική μονάδα με πηγή
ενέργειας τον αέρα, διορθώνει τα προβλήματα του συστήματος καυσίμου όπως κακή λειτουργία των μπεκ,
κολλώδη υπολείμματα στις βαλβίδες και άλλα υπολείμματα μολύνσεων έως το εσωτερικό του θαλάμου
καύσης. Με την χρήση των κατάλληλων προσαρμογέων (S Form & Flex form) η Clearflow μπορεί να
λειτουργήσει ως συσκευή για τον αποτελεσματικό καθαρισμό του συστήματος εισαγωγής αέρα.

54

Συσκευή

Clear Flow

Adapter Flex Form Adapter S Form

Συσκευασία

1 τεμ.

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

34011

34042

34043

Power Clean Premium
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | FUEL SYSTEM CLEANING
Συσκευή καθαρισμού για αποτελεσματικό καθαρισμό ολόκληρου του συστήματος
καυσίμου σε βενζινομηχανές και πετρελαιομηχανές. Κατάλληλη και για common rail
καθώς και για συστήματα με αντλία έγχυσης.
Προσφέρει την υψηλότερη αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με εύκολη χρήση. Δεν
χρειάζεται αποσυναρμολόγηση του συστήματος καυσίμου.

Η συμβουλή μας: η Power Clean Premium μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
άδειασμα δεξαμενών όπως για παράδειγμα οι δεξαμενές καυσίμου.

Το συμπεριλαμβανόμενο πρόσθετο Kit επιτρέπει επίσης τον καθαρισμό του
αισθητήρα λάμδα την εισαγωγή πολλαπλής και τις βαλβίδες.

Συσκευή

Power Clean Premium

Trolley για την συσκευή

Συσκευασία

1 τεμ.

1 τεμ.

Κωδικός

34018

34019

Kit καθαρισμού για φορτηγά | Truck Cleaning Kit
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | INJECTION SYSTEM AND AIR INTAKE SYSTEM CLEANING
Συσκευή καθαρισμού ειδική για φορτηγά. Κατάλληλη για τον καθαρισμό των βαλβίδων μπεκ και των
ακροφυσίων από επικαθήσεις ρητινών.
Επίσης, λύνει μακροπρόθεσμα τα προβλήματα που δημιουργούνται από κατάλοιπα άνθρακα στις
εσωτερικές ή εξωτερικές βαλβίδες.

Περιεχόμενο σετ:

Μποτίλια 5ltr, αντάπτορες, σωληνάκια και προεκτάσεις.

Συσκευή

Truck Cleaning Kit

Συσκευασία

1 τεμ.

Κωδικός

P4023

www.pro-techellas.gr
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Τεχνικος εξοπλισμος
| Diagnostic,
Service
Cleaning
Devices
Kraftstoffsystem
- Diesel
| Fuel&system
- Diesel

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | TECHNICAL EQUIPMENT

Τεχνικος εξοπλισμος | Diagnostic, Service & Cleaning Devices

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | TECHNICAL EQUIPMENT
DPF Gun Flush
ΠΙΣΤΌΛΙ ΑΈΡΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΤΟΥ DPF | EXHAUST SYSTEM CLEANING
Πιστόλι αέρος με εύκαμπτο σωλήνα για αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου σωματιδίων χωρίς
αποσυναρμολόγηση. Χρησιμοποιείται με το DPF Top Gun Clean 1lt.
Πίεση λειτουργίας 5-6bar. Μοντέρνα λαβή αλουμινίου. Ειδικός σύνδεσμος που εμποδίζει την εισχώρηση
υγρού και αφρού μέσα στην γραμμή αέρος.

Εφαρμογή με DPF Top Gun
Cleaner (σελ. 20)

Συσκευή

DPF Gun
Flush

Συσκευασία

1 τεμ.

Κωδικός

33480

ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ | Compression Measuring Device
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ | DIAGNOSTIC DEVICES

Καταγραφέας συμπίεσης με γρήγορη σύνδεση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής είναι
ο εύκολος χειρισμός και η αξιόπιστη αναφορά της συμπίεσης των κυλίνδρων.

Περιεχόμενο σετ:.
•
•
•
•
•
•
•

1 συσκευή μέτρησης συμπίεσης 3,5-17,5 bar
1 σωλήνας πίεσης
1 καμπυλωτός σύνδεσμος
3 προεκτάσεις για 70, 105 και 140mm
3 λαστιχένιοι κώνοι
1 πακέτο με φυλλάδια διαγραμμάτων
1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Συσκευή

Σετ -βενζινοκινητήρες

Συσκευασία

1 τεμ.

Κωδικός

34039

ΣΥΣΚΕΥΉ TIMKEN | Timken Machine
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ | DIAGNOSTIC DEVICES
Συσκευή ελέγχου φθοράς, κατάλληλη για τον προσδιορισμό του βαθμού ανθεκτικότητας υψηλής πίεσης και
των ιδιοτήτων φθοράς πρόσθετων και λιπαντικών.
Το λιπαντικό προϊόν ελέγχεται με βάση ένα σύστημα τριβής που περιλαμβάνει μια κυβοειδή δοκιμή μέσω της
οποίας διάφορα φορτία τοποθετούνται σε ένα περιστρεφόμενο δακτύλιο.
Το ελεγχόμενο φορτίο αλλάζει σε βαθμίδες μέχρι να επιτευχθεί το κατάλληλο φορτίο για δοκιμή. Η φθορά
προσδιορίζεται από το ζύγισμα του κάθε κομματιού ξεχωριστά. Η διάρκεια του τεστ για κάθε επίπεδο είναι 10
λεπτά.
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Συσκευή

συσκευή Timken

Συσκευασία

1 τεμ.

Κωδικός

34034

BIKE LINE

BIKE LINE

ΟΔΗΓΉΣΤΕ ΤΗΝ
ΜΗΧΑΝΉ ΣΑΣ
START TO RIDE

Fuel Line Cleaner

Καθαρισμός συστήματος
καυσίμου για μηχανές

Engine Flush

Καθαρισμός κινητήρα
για μηχανές

Oil Booster

Βελτιωτικό λαδιού για
μηχανές

Motorcycle Polish

Ceramic Chain Wax

Γυαλιστικό μηχανής

Κεραμικό κερί αλυσίδας

Αφαιρεί την μόλυνση, τις
ρητίνες, την υγρασία και τα
κατάλοιπα άνθρακα από
ολόκληρο το σύστημα
καυσίμου. Προστατεύει και
λιπαίνει το άνω μέρος του
κυλίνδρου.

Αφαιρεί τα υπολείμματα
λειτουργίας από ολόκληρο
το σύστημα λίπανσης.
Εξουδετερώνει τα βλαβερά
οξέα και εξασφαλίζει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
του κινητήρα.

Μειώνει την τριβή και
φθορά, εμποδίζει τον
σχηματισμό αιθάλης,
εξουδετερώνει τα βλαβερά
οξέα και διατηρεί τις
τσιμούχες εύκαμπτες.

Ειδικό μείγμα κεριών που
επαναφέρει την λάμψη στις
βαμμένες επιφάνειες και
προστατεύει από επιβλαβείς
εξωτερικούς παράγοντες.

Ειδικό φουλ συνθετικό
λιπαντικό με εξαιρετική
κολλώδη δύναμη για όλες τις
αλυσίδες μοτοσυκλετών και
ειδικά τις ο-ρινγκ. Προσφέρει
ένα εξαιρετικά ανθεκτικό
φιλμ ενάντια στην
φυγόκεντρη δύναμη και τις
πιέσεις. Μειώνει φθορά και
τριβή, είναι αδιάβροχο και
θερμικά σταθερό.

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

Περιεχόμενο:
Συσκευασία:
Κωδικός:

200 ml
24 τεμ.
P3011

200 ml
24 τεμ.
P3001

200 ml
24 τεμ.
P3021

250 ml
12 τεμ.
P3041

500 ml
24 τεμ.
P3082

www.pro-techellas.gr
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Υλικό προώθησης | Advertising Material

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ADVERTISING MATERIAL

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
POSTER
Poster "Εσωτερικός Καθαρισμός κινητήρα-Γιατί;"
μέγεθος

standard sizes A2

Κωδικός

P4448-1

Poster "Καθαρισμός συστήματος καυσίμου-Γιατί;"
μέγεθος

standard sizes A2

Κωδικός

P4449-1

Poster "Σύστημα LPG"
μέγεθος

standard sizes A2

Κωδικός

P4453-1

Poster "Diesel Anti Bacteria"
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μέγεθος

standard sizes A2

Κωδικός

P4434-1

Υλικό προώθησης
| Advertising
Material
Kraftstoffsystem
- Diesel | Fuel
system - Diesel

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ADVERTISING MATERIAL

PRODUCT FLYER
Flyer "Απόδοση Κινητήρα"
μέγεθος

standard sizes DL

Κωδικός

P4413-1

Flyer "Καθαρισμός DPF"
μέγεθος

standard sizes DL

Κωδικός

P4415-5

Flyer "Diesel Anti Bacteria"
μέγεθος

standard sizes A4

Κωδικός

P4435-1

Flyer "Guard Fill"
μέγεθος

standard sizes A4

Κωδικός

P4416-1

ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ
ΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
www.pro-techellas.gr
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Υλικό προώθησης | Advertising Material

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ADVERTISING MATERIAL

WERBEBANNER & DISPLAYS
BANNER & DISPLAYS

Thekenaufsteller „Kraftstoffsystemreinigung“ | Counter Display
Υλικό
Art.-No.: 10051-1

ακρυλικός εκθέτης με γυάλινα σωληνάκια

Χαρακτηριστικά

ικανοποιητική επίδειξη της αποτελεσαμτικότητας EF-FLC

Γλώσσα

GR

EN

Κωδικός

10051-1

10051-11

Produktaufsteller | Product display
Υλικό

μεταλλικός εκθέτης με 4 ράφια σε διαφορετικά ύψη

Χαρακτηριστικά

ψηφιακή εκτύπωση υψηλής ανάλυσης

Μέγεθος: WxHxD = 28 x 143 x 22 cm
Γλώσσα

EN

Κωδικός

P3498

Werbebanner "Power up your engine" | Banner "Power up your engine"
Υλικό

ύφασμα PVC, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και εξαιρετικά σταθερό

Χαρακτηριστικά
Art.-No.: P3498
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ισχυροί κρίκοι για εύκολη και ασφαλή στήριξη

Μέγεθος: WxH = 3m x 1m

Γλώσσα

EN

Κωδικός

P3616

Υλικό προώθησης
| Advertising
Material
Kraftstoffsystem
- Diesel | Fuel
system - Diesel

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ADVERTISING MATERIAL

Art.-No.: P3620

Hissflagge | Flag
Υλικό		

100% πολυεστερικό ύφασμα , 110g/m2

Χαρακτηριστικά
Μέγεθος		
Αποτύπωμα:

περιφερειακό στρίφωμα με διπλοβελονιά ασφαλείας, λευκή κορδέλα και
πλαστικό άγκιστρο στην αριστερή πλευρά του ιστού
1.2 x 3 m
μεταξοτυπία, αντανάκλαση στην πίσω πλευρά

Γλώσσα

EN

Κωδικός

P3620

Γλώσσα

EN

Κωδικός

10139

eutsch

σημαία υψηλής ποιότητας
ανθεκτική στις ακτίνες UV, πλένεται, περιλαμβάνονται βέργα και βάση
WxH = 92 x 265 cm

www.p
ro-tec-d

Υλικό		
Χαρακτηριστικά
Μέγεθος:		

land.c
om

Beachflag

Art.-No.: 10139

Beachflag

Eos M
:10):

Größe (BxH
, Maßstab1

92cm x 265c
m

Alle Flächen,
inkl. Hohlsaum
sind frei bedruckb
,
ar.
Ein farbiger
Hintergrund
oder ein Hintergru
muss auf diesen ndmuster
Flächen
fortgeführt
werden.

Druckfläche
Hohlsaum
Vorn
Hohlsaum
Hinten
Mindestabstand
zum Rand
für Texte und
Logos

Art.-No.: P3616

www.pro-techellas.gr
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Σαρώστε τον κωδικό και θα
δείτε σε απευθείας σύνδεση
την ιστοσελίδα μας.
Nothing faster.
Scan the code and
view our website online.
12/2016

