ÜZEMANYAGRENDSZER I BENZIN

Pro-Line Jet Clean benzin szívórendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Ansaugsystem- Reiniger
Benzin

∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék a JetClean Tronic II készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra.
∙ Eltávolítja a szennyeződést és lerakódásokat a szívó- és fojtószelep szelep területén.
∙ Lazítja és eltávolítja a zsíros szennyeződést, mint az olaj,
gyanta stb. .
∙ Biztosítja az összes mozgó alkatrész működését.
Art.-Nr. 20985

Pro-Line Jet Clean üzemanyagrendszer tisztító
Pro-Line Jet Clean Benzin- System-Reiniger

Jet Clean Tronic II
Jet Clean Tronic II

Art.-Nr.
29001 készülék minden keverékképző és befecskendező rendszer
∙ A tisztító

egyszerű, professzionális tisztítására alkalmas.
∙ 2-In-1 megoldás, amely lehetővé teszi az üzemanyag- és szívórendszer egyidejű tisztítását.

Jet 5118
Clean Plus
Art.-Nr.
Jet Clean Plus

A benzin és dízel befecskendező rendszerek gyors és
egyszerű tisztításához.
Art.-Nr. 5147

Jet Clean adapter szett M3
Jet Clean Adapter Kit M3

Art.-Nr. 29069

Jet Clean adapter szett M2
Jet Clean Adapter-Kit M2

∙ Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék,
JetClean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra.
∙ Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező szelepekről, a
szívószelepekről, a gyújtógyertyákról, valamint az égéstérről
és megakadályozza azok újra képződését.
∙ Javítja a motor járását és optimalizálja a kipufogógáz
-értékeket.
∙ Megszünteti az indítási nehézségeket, a motor egyenetlen
járását, a rossz gázreakciót és a teljesítményveszteséget.

Pro-Line fojtószelep-tisztító
Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

∙ Speciális aktív oldószer a jellemző szennyeződések
és lerakódások eltávolítására a szívó- és
fojtószelep-területén.
∙ Felold és eltávolít minden ragadós
lerakódást, szennyeződést, mint olaj,
gyanta stb.
∙ Szavatolja a mozgó részegységek
Art.-Nr. 5111 működőképességét és csökkenti az
üzemanyag-fogyasztást.
∙ Fokozza a benzinüzemű motorok üzembiztonságát.

Art.-Nr. 29069

Jet Clean adapter szett P1
Jet Clean Adapter-Kit P1

Pro-line injektor és gyújtó- izzítógyertya
eltávolító spray
Pro-Line Injektoren- & Glühkerzenlöser

∙ Nagy teljesítményű oldószer a megszorult injektorokhoz,
izzító-és gyújtógyertyákhoz.
∙ Bekúszik a szennyeződések és korrózió alá, és lehetővé teszi
a könnyű kiszerelést.
∙ Kiváló tisztító hatásának köszönhetően lehetővé teszi a
makacs olajmaradványok, a gyantásodás és a ráégettt szen�Art.-Nr. 3379 nyeződések könnyű eltávolítását.

Art.-Nr. 29070

Jet Clean Tronic II TD ASR
sűrített levegő csatlakozóval
Jet Clean Tronic II
TD ASR mit Druckluftanschluss

Art.-Nr. 29067
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Pro- Line injektor -és izzítógyertyazsír
Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett

∙ Félszintetikus, fémmentes speciális zsír az injektorok és az
izzítógyertyák kenéséhez a motorba történő beépítés előtt.
∙ Megakadályozza a nedvesség behatolását és ezáltal megelőzi az injektor és az izzítógyertya korrózióját.
∙ A speciális zsír sokkal könnyebbé teszi a szétszerelést.
Art.-Nr. 3381
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