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Ürün Bilgisi

microflex®

989  Direkt Enjektör Temizleyici
Yakıtla ilgili tortular durumunda, enjektörleri ROA2 teknolojisiyle güvenilir bir şekilde temizler. Her 
muayenede kullanıldığında, Direkt Enjektör Temizleyici gelişmiş performans ve önemli ölçüde azaltılmış 
egzoz emisyonları sağlar. Yakıt deposuna eklendiğinde, yakıtın DIN EN 590 yakıt standardında kaldığı 
kanıtlanmıştır.

ROA2 teknoloji: Motor verimi ve iyileştirilmiş performans için temizleme formülü
B   Enjektörlerdeki kirliliği söker ve temizler.
B   Tüm dizel (biyo) yakıt türleri içerisinde mükemmel karışım sağlanır
B   ROA2 Seviye 2: Yoğun kirlilikler için ideal

Özellikler
B  Yakıttan kaynaklı kirliliğe karşı orijinal fabrika ayarlarını koruyarak düşük yakıt
tüketimi ve emisyon değeri sağlar.

B  Partikül emisyonlarını azaltmak için yanma verimini iyileştirir. (Euro 6 emisyon standardı)
B  Yakıt etkin hale gelir ve emme manifoldu ve yanma odasında verimliliği artar.
B  Tüm dizel yakıt (biyo) karışımları için uygundur

Kullanım Alanı
B  Tüm dizel common rail ve pompa-nozül sistemler için.
B   Kötü yakıt kalitesine karşı korur.
B   Tüm (biyo-) dizel karışımları için uygundur

Uygulama
Enjektör Doğrudan Temizleyiciyi doğrudan yakıt deposuna ekleyin. Bunu yapmak için dolgu 
boynunu kullanın. 80 litreye kadar yakıt için yeterli. Düşük doldurma hacimleri temizleme 
performansını iyileştirir (en az 10 litre yakıt). Tüm biyodizel karışımları için uygundur (EURO 6).

Dozajlama
300 ml: 80 lt yakıta kadar yeterlidir
500 ml: 150 lt yakıta kadar yeterlidir
950 ml: 300 lt yakıta kadar yeterlidir

Ürün Tanımı Hacim Paket Ürün Kodu
Direkt Enjektör Koruyucu 300 ml 12 Adet MF98900300A

Ek aksesuar Paket Ürün Kodu
Dizel Yakıt Besleme Hortumu 1 Adet 111304




