
Starostlivosť o palivové systémy dieselových motorov
AGÁT DIESEL s.r.o.   
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Fax: 033/ 6452 269

Mobil 0917 742 907

info@agat.sk

www.agat.sk

Otvorené :

Po - Pi : 8:00 - 16:00

So - Ne : zatvorené

Vhodné pre dieselové motory:

osobných automobilov, dodávok, nákladných vozidiel, autobusov,

poľnohospodárských strojov, ako aj stavebných mechanizmov...

  Znižuje teplotu tuhnutia nafty až o 22 °C a teplotu filtrovateľnosti CFPP až o 13°C *

  Zvyšuje cet{nové číslo nafty, uľahčuje studené štarty, zvyšuje výkon a krútiaci moment

  Znižuje hlučnosť, vibr{cie a dymivosť motora a kultivuje chod motora

 Priaznivo ovplyvňuje spotrebu bez negatívneho vplyvu na emisie a katalyz{tor

  Čistí a chr{ni prvky palivého systému pred zan{šaním, usadeninami a koróziou

  Znižuje opotrebenie precízne opracovaných dielov čerpadiel a vstrekovačov

  Stabilizuje viskozitu a chemickú st{losť paliva pri skladovaní alebo dlhšej odst{vke

  Uľahčuje odstraňovanie vody z paliva pri prechode palivovým filtrom

  Použiteľné aj pre zmesnú naftu Bio Diesel B5 s obsahom do 5% MERO

  Chr{ni a čistí vstrekovacie dýzy a spaľovací priestor pred zan{šaním karbónom

  Znižuje penivosť nafty a minimalizuje tak podiel vzduchu v palive

Objedn. Balenie Objem

číslo prípravku nafty bez DPH s DPH

32 943 235 ml 120 l 6,27 7,52 

29 409 470 ml 235 l 10,79 12,95 
31 845   1,9 l 950 l 37,54 45,05 
29 410  19,0 l 9 500 l 326,63 391,96 

Konverzný kurz 30,1260 SKK/ Euro

Doporučený zmiešavací pomer 1:500

(1 dcl prípravku na 50 litrov nafty)

Možnosti odberu: 

osobný odber v Pezinku v pracovných dňoch v čase od 08:00 - 16:00

Možné doručiť aj na dobierku prepravnou spoločnosťou po celej SR

Cena balenia v €

* platí v závislosti od chemického zloženia nafty a rozsahu jej aditívacie výrobcom
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