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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake.
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Tukaj lahko najdete pravo
motorno olje za vaš avto !
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ADITIVI ZA BENCINSKE MOTORJE

SPEKTER UČINKA ADITIVOV ZA BENCINSKE MOTORJE

ZA ČISTEJŠE ZGOREVANJE
IN MANJŠO PORABO GORIVA:

ADITIVI ZA GORIVO
V procesu zgorevanja goriva kot stranski produkt nastajajo usedline.
Depoziti, ki se formirajo se lepijo na površine zgorevalne komore,
vbrizgalnega sistema, ventilov in konice injektorja dizel motorja.
Rezultat: oslabljeno delovanje motorja, večja poraba goriva, klenkanje ter višje emisije in onesnaževanje. Z LIQUI MOLY aditivi so
obstoječi depoziti odstranjeni, preprečen je nastanek novih. Zgorevanje je izboljšano. Slednje pomeni nižje stroške popravil in porabo
goriva ter večjo zanesljivost delovanja, zaščito okolja in učinkovitost
motorja.

Brez Valve
Clean čistila
ventilov:

Z Valve Clean
čistilom
ventilov:

Depoziti na
ventilih, oslabljeno delovanje
motorja.

Čisti ventili,
nemoteno
delovanje
motorja.

Brez Carburetor & Valve
Cleaner čistila
uplinjačev in
ventilov:
Oslabljena kompresija in višja
poraba goriva.

S Carburetor &
Valve Cleaner
čistilom
uplinjačev in
ventilov:
Odlična
kompresija in
ekonomična
poraba.

ZA MANJŠO OBRABO IN
DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO MOTORJA:

ADITIVI ZA OLJE

Vsak prevožen kilometer zaradi trenja in obrabe poplačamo z drobnim delčkom motorja. Slednje je razvidno iz akumulirane abrazije
kovine v olju. Z LIQUI MOLY aditivom za olje MoS2 Anti-Friction
in CERA TEC je ta obraba zmanjšana. Kljub trudu, da se oblikuje
gladke kovinske površine slednje, opazovane pod mikroskopom,
ostajajo grobe in neenake (Slika 1).
Te nepravilnosti se kompenzirajo z 1
aplikacijo trdih maziv, kot je molibden disulfid (MoS2) ali mikrokeramike
(Slika 2).
Nega površin znatno zmanjša trenje
in obrabo: kemične sestavine ali t.i.
frikcijski modifikatorji (vsebovani v
izdelku MotorProtect) se kemično vežejo s kovinskimi površinami in gladijo izbočene točke na površini ter posledično
zmanjšujejo poškodbe (Slika 3).
CERA TEC združuje oba sledeča
principa delovanja: Mikrokeramična maziva zapolnijo razjede kovine,
medtem ko kemična reakcija ščiti in
gladi površino (Slika 4).
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Aditivi za motorno olje se vlijejo neposredno v grlo oljne posode motorja ter na ta način čistijo sistem oziroma zmanjšujejo
trenje in obrabo.

Oljne usedline mašijo oljne kanale in
luknje. S časom to vodi v poškodbe in
pregrevanje motorja.

LIQUI MOLY Engine Flush izdelek, ki se
dodaja motornemu olju pred menjavo
olja, motor očisti depozitov in ostankov.
Čisti oljni obtoki zagotavljajo boljše
delovanje in daljšo življenjsko dobo
motorja.

Usedline procesa zgorevanja v zgorevalni komori se zbirajo v zarezah batnega
obročka ter ovirajo gibanje in tesnilno
kapaciteto batnega obročka.

LIQUI MOLY Engine Flush čisti zareze
batnega obročka in zagotavlja izvirno
kompresijo ter zmogljivost motorja.
Čisti motorji delujejo učinkovitejše in
porabijo manj goriva.

ZA BENCINSKE
MOTORJE

ZA MOTORJE Z
UPLINJAČEM

SPEED TEC PETROL

CARBURETOR
AND VALVE CLEANER

Sodoben bencinski aditiv za izboljšano, bolj gladko pospeševanje
in večjo odzivnost dušilnih loput v
razponu delne obremenitve. Užitek
v vožnji je večji zaradi večje zmogljivosti. Izdelek preprosto dodajte
gorivu. Vsebina ene embalaže zadostuje za 70 litrov goriva.
Kat. Št.:	3720 / 250 ml

Odstranjuje usedline v zgorevalni
komori, uplinjaču, sesalnih ventilih in vžigalnih svečkah. Ohranja
čistost motorja. Redna uporaba
zagotavlja nizke rezultate testa
emisij izpušnih plinov. Za dolgotrajni učinek: dodajte gorivu
vsakih 2000 km ob polnjenju.
Kat. Št.:	2507 / 300 ml

UČINEK:

OPAZNO IZBOLJŠA
POSPEŠEVANJE.
˜	Hitrejše zgorevanje.
˜	Izboljšano delovanje.
˜	Zmanjšuje nezgorjen
ostanek goriva.

Kat. Št.:	1818 / 300 ml
UČINEK:

ČIŠČENJE
ZGOREVALNE KOMORE.
˜	Izboljšano delovanje motorja.
˜ Nižja poraba goriva.
˜	Zaščita pred korozijo.
˜	Nižje emisije.

Izdelek za čiščenje vbrizgalnega sistema
zagotavlja natančen vbrizg in natančen vzorec
pršenja goriva za izboljšano delovanje motorja,
nižjo porabo in čistejše zgorevanje.

ZA VBRIZGALNE
SISTEME

ZA BENCINSKE
MOTORJE

INJECTION CLEANER

FUEL SYSTEM
TREATMENT

Odstranjuje ogljik in druge usedline z razdelilnika goriva/ohišja dušilne lopute, injektorjev in
ventilov. Omogoča natančen
vbrizg in natančen vzorec pršenja goriva. Redna uporaba zagotavlja nižje rezultate testa emisij
izpušnih plinov. Za dolgotrajni
učinek: dodajte izdelek v gorivo
vsakih 2000 km – ob polnjenju.
Kat. Št.:	8361 / 300 ml
Kat. Št.:	1803 / 300 ml

Za preventivno nego se dodaja
gorivu vsakih 2000 km. Vsebina ene embalaže zadostuje za
največ 75 litrov goriva. Visoko
učinkovita kombinacija aditivov
ščiti vse dele sistema za gorivo
pred korozijo. Testiran varen za
katalizatorje.
Kat. Št.:	8365 / 300 ml
UČINEK:

ZAŠČITA PRED KOROZIJO.
UČINEK:

ČIŠČENJE CELOTNEGA
VBRIZGALNEGA SISTEMA.
˜	Preprečuje težave z zagonom.
˜	Gladek prosti tek, dobra
odzivnost lopute.
˜	Večja moč motorja.
˜ Zmanjšana poraba goriva.
˜ Okolju prijaznejše zgorevanje.

˜	Zagotavlja optimalno voznost
in nizko porabo goriva.
˜	Zagotavlja nizek nivo emisij v
izpušnih plinih.
˜	Ohranja zmogljivost motorja.
˜	Zagotavlja optimalno pripravo
zmesi.
˜	Povečuje zanesljivost in
ekonomičnost delovanja.

ZA BENCINSKE MOTORJE

VALVE CLEAN

OCTANE PLUS

Preprečuje odlaganje depozitov
na ventilih in ohranja čistočo motorja. Omogoča idealno koriščenje goriva in čisto zgorevanje.
Redna uporaba zagotavlja nižje
rezultate testa emisij izpušnih
plinov. Uporabljajte ob vsakem
polnjenju. Vsebina ene embalaže
zadostuje za količino goriva enega polnjenja.

Za izboljšanje delovanja motorjev na bencinski pogon. Zmanjšuje klenkanje pri zgorevanju
goriva z nizkim oktanskim številom. Za optimalno samodejno
mešanje ob polnjenju najprej
dodajte OCTANE PLUS, nato
dotočite gorivo. 150 ml zadostuje za 50 l goriva.

Kat. Št.:

8373 / 150 ml

Kat. Št.:

2952 / 150 ml

UČINEK:

ČIŠČENJE VENTILOV.
˜	Povečana zmogljivost motorja.
˜	Nižja poraba goriva.
˜	Nižje emisije.
˜	Zaščita pred korozijo.
˜	Brez klenkanja, neodzivnosti

Kat. Št.:

8351 / 150 ml

Kat. Št.:

2956 / 150 ml

UČINEK:

POVEČANJE
UČINKOVITOSTI GORIVA.
˜	Povečuje RON za do 4 točke.
˜	Brez škodljivih učinkov na
katalizatorje.

ZA BENCINSKE MOTORJE

FUEL PROTECT

LEAD SUBSTITUTE

Ščiti sistem za gorivo pred vodo
in vodno kontaminacijo. Ščiti
pred rjo, korozijo in obrabo. Preprečuje zaledenitve v filtrih, ceveh za gorivo in uplinjačih.

Za vse motorje na bencinski pogon, ki so prej potrebovali osvinčen bencin. Dodajte ob polnjenju. Ohranja in preprečuje
pregrevanje. 25 ml zadostuje za
25 l bencina.

Kat. Št.:

2530 / 300 ml

Kat. Št.:

2955 / 300 ml
(za do 60 l goriva)

UČINEK:

Kat. Št.:

1010 / 250 ml

Kat. Št.:

1838 / 250 ml

UČINEK:

ŠČITI PRED VODO,
LEDOM IN RJO.

ZA DELOVANJE Z
NEOSVINČENIM GORIVOM.

˜	Ohranja sistem za gorivo.
˜ Deluje proti mašenju filtrov in
cevi za gorivo.
˜	Izboljšuje delovanje
pri hladnem zagonu.

˜ Maže in ščiti sedež ventila
pred obrabo.
˜	Preprečuje poškodbe motorja.
˜ Ohranja odlično kompresijo.

Brez svinčevega nadomestka Lead Substitute

S svinčevim nadomestkom Lead Substitute

ZA BENCINSKE
MOTORJE

ZA DIZELSKE
MOTORJE

PETROL STABILIZER

SPEED TEC DIESEL

Sodobna kombinacija aditivov
brez vsebnosti pepela z lastnostmi ohranjanja in zaščite. Oblikovan po zadnjih tehnologijah
goriva in aditivov. Kot dodatek
gorivu za vse 4- in 2-taktne motorje na bencinski pogon. Za
zaščito motorjev dvokolesnikov,
starodobnikov in motorne vrtne
opreme, predvsem ob dolgih intervalih neuporabe. 25 ml izdelka
zadostuje za 5 l goriva. Dodajte v
posodo za gorivo in pustite motor teči 10 minut.

Dizel dodatek gorivu brez vsebnosti pepela za opazno izboljšanje delovanja. Sodoben dizel
aditiv za znatno izboljšano pospeševanje in bolj gladek tek.
Čisti sisteme vbrizga in zgorevalne komore. Zmanjšuje emisije. Primeren za uporabo z DPF
filtrom trdnih delcev in bio-dizel
gorivi. Vsebina embalaže zadostuje za 70 l dizel goriva.

Kat. Št.:

5107 / 250 ml

UČINEK:

OHRANITEV
KAKOVOSTI GORIVA.
˜	Ščiti gorivo pred oksidacijo in
staranjem.
˜	Dolgotrajno delovanje.
˜	Povečana zanesljivost
delovanja.

Kat. Št.:

3722 / 250 ml

UČINEK:

OPAZNO IZBOLJŠANJE
POSPEŠEVANJA.
˜	Hitrejše zgorevanje.
˜ Izboljšano delovanje.
˜	Zmanjšuje neizgorele ostanke
goriva.

ZA DIZELSKE MOTORJE

SUPER DIESEL
ADDITIVE
Povečuje vnetljivost goriva (cetansko število), posledično omogoča bolj gladek tek in izboljšano
delovanje motorja. Oblikovan za
dizel gorivo z nizko vsebnostjo
žvepla. Čisti in odstranjuje usedline v sistemu za gorivo. Redna
uporaba ohranja specificiran rezultat testa emisij izpušnih plinov.
Za dolgotrajen učinek: dodajte
v dizel gorivo vsakih 2000 km ob
polnjenju.
Kat. Št.:

8366 / 250 ml

Kat. Št.:

1806 / 250 ml

UČINEK:

ČIŠČENJE SISTEMA
VBRIZGA.
˜	Izboljšano delovanje motorja.
˜	Manj klenkanja in »rožljanja«.
˜ Tišje delovanje.
˜ Lažji, hitrejši zagon.
˜ Boljša izkoriščenost goriva in
ekonomično zgorevanje.

BIO DIESEL ADDITIVE
Čisti in preprečuje usedline ter
ščiti celoten sistem za gorivo
pred korozijo. Bio-dizlu zagotavlja odpornost proti staranju. Najbolj primeren za dizel oksidacijske katalizatorje. Za dolgotrajen
učinek izdelka: dodajte vsakih
2000 km ob polnjenju.
Kat. Št.:

3725 / 250 ml

Kat. Št.:

3726 / 1 l

UČINEK:

IZBOLJŠANJE
CETANSKEGA ŠTEVILA IN
TIŠJE DELOVANJE.
˜	Izboljšuje delovanje motorja.
˜	Ščiti pred korozijo.
˜ Ščiti bio-dizel gorivo pred
staranjem.

ZA DIZELSKE MOTORJE

COMMON RAIL
ADDITIVE
Mazivne lastnosti dizel goriva se
zmanjšujejo z nižanjem vsebnosti
žvepla. Usedline, ki se formirajo v
sistemu vbrizga opazno znižujejo
življenjsko dobo občutljivejših
komponent. Common Rail Additive ščiti dizel motorje s sistemom vbrizga s skupnim vodom
in pumped jet sistemom vbrizga
pred formacijo depozitov, obrabo
in korozijo.
Kat. Št.:

8372 / 250 ml

Kat. Št.:

8953 / 250 ml

DIESEL SMOKE STOP
Pospešuje oksidacijo / zmanjševanje saj. Obenem preprečuje karbonizacijo in razjedanje
konic injektorjev. Redna uporaba omogoča nizke emisije, ki jih
specificira test emisij izpušnih
plinov. Vsebina 150 ml embalaže
zadostuje za 50 l dizel goriva.
Kat. Št.:

8363 / 150 ml

Kat. Št.:

1808 / 150 ml

Kat. Št.:

8368 / 250 ml
(za 200 l goriva)

UČINEK:
UČINEK:

ČISTILNI UČINEK IN
ZAŠČITA PRED OBRABO
SISTEMA VBRIZGA
S SKUPNIM VODOM.
˜	Ščiti pred korozijo in obrabo.
˜	Preprečuje usedline.
˜	Optimizira porabo goriva.
˜	Ohranja izvorno moč motorja.

ZNIŽUJE EMISIJE SAJ.
˜	Zmanjšuje dizel emisije saj.
˜	Zmanjšuje neprijeten izpušni
vonj.
˜	Ohranja čistost motorja in
injektorjev.
˜	Zmanjšuje vpliv na okolje.

ZA DIZELSKE MOTORJE

DIESEL LUBRICITY
ADDITIVE

DIESEL PARTICULATE
FILTER PROTECTION

Visokotlačna črpalka sistema
skupnega voda in razdelilne
vbrizgalne črpalke se mažejo z
dizel gorivom. Z vpeljavo dizelskega goriva z nizko vsebnostjo žvepla so postale težave in specifične
napake povezane z nezadostnim
mazanjem pogostejše. Izdelek se
dodaja ob vsakem polnjenju. 150
ml zadostuje za 80 l dizel goriva.

Zmanjšuje formiranje saj in posledično podaljšuje življenjsko
dobo DPF filtra trdnih delcev.
Redna uporaba, ki ohranja
čistočo DPF filtra, preprečuje okvare in z njimi povezane
stroške popravil. Dodajte vsakih
2000 km, ob polnjenju. Vsebina
embalaže zadostuje za 50-70 l
dizel goriva. Ni primeren za vozila na dizel pogon z DPF, ki imajo
elektronsko nadzorovan sistem
za regeneracijo filtra, t.j. Citroen
in Peugeot. Opomba: Ne dodajajte prekomerne količine in ne uporabljajte v kombinaciji z Diesel
Smoke Stop!

Kat. Št.:

5122 / 150 ml

UČINEK:

ZAŠČITA PRED
NENADNO OKVARO.
˜	Ščiti rotacijske razdelilne
vbrizgalne črpalke
pred obrabo in okvaro.
˜ Zmanjšuje obrabo v vseh 		
drugih delih sistema vbrizga.

Kat. Št.:	7180 / 250 ml
UČINEK:

ŠČITI FILTER
TRDNIH DELCEV.
˜	Regeneracija DPF filtra
trdnih delcev.
˜ Posebej primeren za kratke 		
poti in mestna vozila.

ZA DIZELSKE MOTORJE

DIESEL FLOW FIT

DIESEL PURGE

Dizel goriva prilagojena na zimske razmere lahko po EN 590 varno delujejo zgolj v temperaturah
do -20°C. Izdelek preprečuje
zgoščevanje dizel goriv in kurilnega olja. 150 ml zadostuje za 40-75
l dizel goriva. Učinkovit le če se ga
doda pred zgostitvijo dizel goriva
(0°C). Opomba: Občutljiv na mraz,
hranite pri temperaturi nad 0°C!

Odstranjuje usedline na injektorjih in na področju bata/zgorevalne komore. Preprečuje »zabijanje« pri delni obremenitvi in
omogoča enakomernejši prosti
tek ter bolj gladek tek motorja.
Visoka zanesljivost delovanja in
zmanjšana dovzetnost za popravila. Za maksimalen učinek čiščenja
uporabite Diesel Purge pri njegovi
polni moči (ne redčite).

Kat. Št.:

8929 / 150 ml

Kat. Št.:

5131 / 1 l
(za 1000 l goriva)

UČINEK:

PROTI ZGOŠČEVANJU
DIZEL GORIVA.
˜	Ohranja gorivo tekoče
do -31°C.
˜ Izboljša pretok in filtrirno 		
sposobnost dizel goriv.

Kat. Št.:

8380 / 500 ml

Kat. Št.:

1811 / 500 ml

Kat. Št.:

2520 / 1 l

UČINEK:

ODSTRANJUJE USEDLINE.
˜	Povečuje cetansko število.
˜	Ščiti pred korozijo.
˜	Enakomernejši prosti tek.
˜	Bolj gladek tek motorja.

ZA DIZELSKE
MOTORJE

ZA MOTORNA
OLJA

ANTI-BACTERIAL
DIESEL-ADDITIVE

CERA TEC

Primeren za vse dizel motorje.
Vnos vode ob polnjenju ali
kondenzaciji vodi v formiranje
bakterij, kvasovk in plesni v
sistemu za gorivo, ki uničujejo
komponente ter mašijo cevni
sistem in filter goriva. Anti-Bacterial Diesel-Additive preprečuje
bakterijsko kontaminacijo in ščiti
komponente sistema vbrizga
pred korozijo. Primeren tudi za
hranilnike. Dodajte pred polnjenjem. Doziranje 1:1000. Ena 25
ml merica zadostuje za 25 l dizel
goriva.
Kat. Št.:

5150 / 1000 ml

UČINEK:

PREPREČUJE BAKTERIJSKO KONTAMINACIJO.
˜	Deluje proti bakterijski
kontaminaciji.
˜	Razkužuje kontaminirane
sisteme hranilnikov.
˜	Visoko učinkovit, s širokim
spektrom delovanja.

Visokotehnološka
keramična
zaščita motorja pred obrabo za
vsa motorna olja. Cera Tec, dodan
motornemu olju, zmanjšuje trenje
in obrabo. Kemično in termalno
izredno stabilni mikro-keramični
delci zmanjšujejo trenje in porabo
goriva. Vsebina embalaže zadostuje za 5l motornega olja.
Kat. Št.:

3721 / 300 ml

UČINEK:

VISOKOTEHNOLOŠKA
KERAMIČNA ZAŠČITA
MOTORJA PRED OBRABO.
˜	Zmanjšuje obrabo.
˜	Zmanjšuje porabo goriva.
˜	Povečuje življenjsko
dobo motorja.
˜	Primeren za bencinske
in dizel motorje.
˜	Primeren tudi za uporabo v
črpalkah in kompresorjih.

ZA MOTORNA OLJA

OIL ADDITIVE

OIL SLUDGE FLUSH

MoS2 trdno mazivo oblikuje visoko učinkovito prevleko,
ki opazno zmanjšuje trenje in
obrabo. Omogoča gladek tek in
zanesljivost delovanja. Dodajte
5% Oil Additive v motorno olje ob
vsaki menjavi olja.

Odstranjuje oljne usedline in
umazanijo iz motorja. Ohranja
prehodnost oljnih poti. Uporabite pred menjavo olja. 300 ml
zadostuje za največ 5 l motornega olja. Zmešajte z motornim
oljem 100-300 km pred menjavo
motornega olja

Kat. Št.:

8364 / 300 ml

Kat. Št.:

2591 / 300 ml

UČINEK:

ŠČITI PRED OBRABO.
˜ Zmanjšuje obrabo motorja.
˜	Znižuje porabo olja in goriva.
˜ Podaljšuje življenjsko dobo 		
motorja, z lastnostmi
delovanja v sili.
˜	Bolj gladek tek motorja.

Kat. Št.:

5200 / 300 ml

UČINEK:

ZAŠČITA MOTORJA PRED
UMAZANIMI USEDLINAMI.
˜	Izboljša čistočo motorja.
˜ Preprečuje pomanjkanje olja.
˜	Ščiti motor pred poškodbami.
˜	Zmanjšuje usedline na batnem
obročku.

ZA MOTORNA OLJA

ENGINE FLUSH PLUS

MOTOR OIL SAVER

Hitro delujoči aditivi pospešujejo
raztapljanje umazanije in usedlin
v obtoku motornega olja znotraj
operacijskega časa 5 do 10 minut.
300 ml zadostuje za 6 l motornega
olja.

Obnavlja iztrošena tesnila in
zmanjšuje porabo olja. Kompenzira izgubo viskoznosti in zmanjša hrupnost motorja. Dodajte ob
vsaki menjavi olja. 300 ml zadostuje za 3 l – 4 l motornega olja.
Učinek tesnjenja se prvič pojavi
po 600-800 km.

Kat. Št.:

8374 / 300 ml

UČINEK:

POSPEŠENO
ČIŠČENJE MOTORJA.
˜	Nežno in hitro čiščenje
notranjosti motorja.
˜	Izboljšuje kompresijo.
˜	Izboljša delovanje motorja.
˜	Ne poškoduje tesnilnih
materialov.

Kat. Št.:

8359 / 300 ml

Kat. Št.:

1802 / 300 ml

UČINEK:

PREPREČUJE
IZGUBO OLJA.
˜	Preprečuje onesnaževanje tal
z oljnimi madeži.
˜	Zmanjšuje porabo olja.
˜	Preprečuje moder izpušni dim
(gorenje olja).

ZA MOTORNA OLJA

VISCOPLUS FOR OIL
Preprečuje redčenje olja. Zahvaljujoč boljšemu tesnjenju gibljivih
delov je poraba olja zmanjšana.
Uporabite v primeru prekomerne
porabe olja in med menjavami
olja. 300 ml zadostuje za največ
5 l motornega olja.

HYDRAULIC LIFTER
ADDITIVE

Kat. Št.:

8362 / 300 ml

Blaži hrup hidravličnih vzvodov.
Za bencinske in dizelske motorje. Testiran varen za turbo polnilnike in katalizatorje. Dodajte
motornemu olju. Kompatibilen z
vsemi mineralnimi in sintetičnimi
motornimi olji. 300 ml zadostuje
za 6 l motornega olja

Kat. Št.:

8958 / 300 ml

Kat. Št.:

8367 / 300 ml

Kat. Št.:

2770 / 300 ml

UČINEK:

ZMANJŠUJE
PORABO OLJA.
˜	Ohranja stabilno viskoznost
olja.
˜	Za enakomeren pritisk olja.
˜	Ščiti pred mehansko
dekompozicijo olja.
˜ Zmanjšuje hrup
obrabljenih motorjev.

UČINEK:

BLAŽI HRUP
HIDRAVLIČNIH VZVODOV.
˜ Za optimalno delovanje 		
hidravličnih filtrov.
˜	Čisti ventile in komore.

ZA MOTORNA OLJA

OIL SMOKE STOP

MOTORCLEAN

Za uporabo v bencinskih in dizelskih motorjih z modrim izpušnim
dimom, povečano porabo olja,
nizkim pritiskom olja ali slabo
kompresijo. Dodajte ob ali med
menjavo olja. 300 ml zadostuje za
4 do 6 l motornega olja.

Visoko učinkoviti detergenti in
dispergenti rahljajo umazanijo ter
ohranjajo tako trdne kot tekoče
kontaminacije v suspenziji dokler
niso odcejena s starim motornim
oljem. 500 ml zadostuje za 5 l motornega olja.

Kat. Št.:

8360 / 300 ml

Kat. Št.:

Kat. Št.:

8901 / 300 ml

1019 / 500 ml

UČINEK:
UČINEK:

ZMANJŠUJE
PORABO OLJA.
˜	Ohranja stabilno
viskoznost olja.
˜ Za enakomeren pritisk olja.
˜ Ščiti pred mehansko 		
dekompozicijo olja.
˜	Zmanjšuje hrup
obrabljenih motorjev.

SPIRANJE MOTORJA.
˜	Spira in čisti
notranjost motorja.
˜	Motor ponovno razvije svojo
polno zmogljivost.
˜	Obraba motorja je zmanjšana.
˜	Izpušne emisije so zmanjšane.

ZA MOTORNA
OLJA

ZA OLJA
MENJALNIKOV

MOTORPROTECT

GEARPROTECT

Sintetičen visokotlačni aditiv proti obrabi formira zelo tanek, prilagodljiv in anti-frikcijski sloj na
komponentah, ki so v motorju
podvržene trenju. Ohranja učinkovitost do 50.000 km. 500 ml zadostuje za največ 5l motornega olja.

Gladi zareze v zobnikih in povečuje zmogljivost menjalnika. Menjalnik deluje tišje in bolj gladko,
prestavljanje je lažje. Zmanjšuje
trenje in obrabo. Za ročne menjalnike, menjalnike na pomožni
pogon in diferenciale. 80 ml zadostuje za 2 l menjalniškega olja..

Kat. Št.:

1018 / 500 ml

UČINEK:

DOLGOTRAJNA ZAŠČITA
PRED OBRABO.
˜	Zmanjšuje obrabo in podaljšuje življenjsko dobo motorja.
˜	Za popolno zmogljivost
motorja, tišje delovanje.
˜	Zmanjšana poraba goriva
in emisij.

Kat. Št.:

1007 / 80 ml

UČINEK:

ŠČITI MENJALNIK.
˜	
Visokotlačni aditiv najnovejše
tehnologije, ki zmanjšuje obrabo.
˜ Zmanjšuje trenje in obrabo.
˜	Dolgoročno delovanje.

ZA OLJA MENJALNIKOV

ATF ADDITIVE
Primeren za vse krmilne zobnike in avtomatske menjalnike, ki
so polnjeni z ATF II in ATF III olji.
Regenerira in ščiti tesnila iz plastike in gume. Čisti in izboljšuje
delovanje ATF II/III olj v avtomatskih menjalnikih. 250 ml zadostuje za 8 l olja.
Kat. Št.:

5135 / 250 ml

Kat. Št.:

8336 / 250 ml

UČINEK:

AUTOMATIC
TRANSMISSION
CLEANER
Za nežno in hitro čiščenje avtomatskih menjalnikov. Kompatibilen z vsemi tesnilnimi materiali
in komponentami avtomatskega
menjalnika. Izboljšuje prestavljanje in podaljšuje življenjsko dobo
menjalnika. 300 ml zadostuje za 6
do 9 l olja.
Kat. Št.:

2512 / 300 ml

UČINEK:

USTAVI IZGUBO OLJA.

ČIŠČENJE MENJALNIKA.

˜	Preventivni učinek.
˜	Regeneriranje tesnil.
˜	Ščiti pred obrabo.
˜ Izboljšuje prestavljanje.
˜	Optimizira krmilne zmogljivosti
in zmanjšuje hrup.

˜	Hitro in nežno čiščenje.
˜	Odstranjuje nezaželjene
usedline.
˜ Zagotavlja optimalno
prestavljanje.

ZA OLJA MENJALNIKOV

MoS2 ANTI-FRICTION
FOR GEARS
Celo starejši menjalniki ponovno
pridobijo večino njihove izvorne
tišine in zmogljivosti zahvaljujoč
prevleki zarez prestavnih zobnikov. Dodajte menjalniškemu
olju v menjalniku, diferencialu in
zadnji osi.
Kat. Št.:

2510 / 50 g

UČINEK:

ZAŠČITA PRED OBRABO.
˜	Tišje delovanje.
˜	Bolj gladko prestavljanje.
˜ Daljša življenjska doba 		
menjalnika.
˜	Mazanje v sili zahvaljujoč MoS2.

GEAR-OIL LEAK STOP
Obnavlja otrdela menjalniška
tesnila in zmanjšuje porabo olja.
Nič več onesnaževanja tal z oljnimi madeži. Ščiti sklopko pred
oljno kontaminacijo, preprečuje
nepravilnosti pri mazanju. Za vse
ročne menjalnike, pomožne zobnike in diferenciale. 50 ml zadostuje za 1 l motornega olja. Učinek
tesnjenja se pojavi po 600 do 800
prevoženih kilometrih.
Kat. Št.:

1042 / 50 ml

UČINEK:

ZAŠČITA PRED
PUŠČANJEM OLJA.
˜	Ustavi izgubo olja pri menjalnikih, ki puščajo.
˜	Obnavlja tesnila.

ZAŠČITA OKOLJA JE NAŠA GLAVNA PRIORITETA
LIQUI MOLY aditivi zmanjšujejo onesnaževanje in porabo goriva ter olja... zabojniki za recikliranje...
sistemi za odstranjevanje rabljenega olja... sistem odstranjevanja zabojnikov za shranjevanje olja... Vse
to vodi v aktivno zaščito okolja kot eno izmed naših glavnih prioritet – tudi v prihodnosti.

ZA HLADILNE SISTEME

RADIATOR CLEANER

RADIATOR STOP LEAK

Za vse hladilne in grelne sisteme.
Uporabljajte skladno z navodili
na embalaži. 30 ml zadostuje za
10l hladilne tekočine.

Popolnoma in zanesljivo zapolni
majhna puščanja, ki so posledica udarcev kamenja in poroznih
zvari. Vlijte vsebino v hladilno tekočino z operativno temperaturo
in pustite motor delovati še vsaj
10 min. 150 ml zadostuje za 10 l
hladilne tekočine.

Kat. Št.:

8369 / 300 ml

Kat. Št.:

1804 / 300 ml

Kat. Št.:

8371 / 150 ml

POPOLNO HLAJENJE
MOTORJA IN VARNO
DELOVANJE.

Kat. Št.:

8956 / 150 ml

Kat. Št.:

8370 / 250 ml

˜	Čisti hladilne in grelne sisteme.

Kat. Št.:

1810 / 250 ml

UČINEK:

UČINEK:

ZAŠČITA PRED IZGUBO
VODE.
˜	Ščiti zgorevalno komoro pred
vstopom hladilne tekočine.
˜	
Zapolni nevarne ozke razpoke.
˜	Povrne pravo hlajenje motorja
in delovanje ogrevalnega
sistema.

