Diesel SAFE
Undgå "dieselpest". Modvirker svampe/mikroorganismer i brændstoftank og tanksystemer
Diesel Safe er et rensende og forebyggende additiv der modvirker dannelse af svampe og mikroorganismer, også
kendt som ”dieselpest” i brændstoftanke og tanksystemer.
Forebyggende dosering: 0,5 dl til 50 l diesel.
Ved konstateret dieselpest doseres med: 3 x dosis ved første tankning, 2 x dosis
ved næste tankning og
derefter almindelig forebyggende dosering.
stopper udviklingen af allerede opstået dieselpest Modvirker svampe/mikroorganismer i
brændstoftank og tanksystemer Renser brændstofsystemet og tilfører smøring Korrosionsbeskyttende

Varenr. 9528

Indhold: 0,5 l

Pris inkl. moms 186,00

Diesel Stabilize
Modvirker nedbrydning af brændstoffet ved langtidsopbevaring.
Diesel Stabilize er et forebyggende additiv der tilsættes hvor brændstof opbevares længere end 3 måneder.
Additivet er udviklet til brug i tanklagre og brændstoftanke i maskiner, biler, entreprenørmaskiner,
landbrugsmaskiner, bådmotorer og stationære motorer hvor disse ikke anvendes i længere tid. Diesel Stabilize
modvirker nedbrydning af dieselbrændstof, tilfører ekstra smøring og forebygger rivninger og korrosion i dyser og
pumper. Kan også anvendes i brændstof indeholdende biokomponent (FAME). Under optimale forhold beskyttes
brændstoffet op til 36 mdr.
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Langtidsbeskyttelse af brændstoffet
Kompatibelt med kendte biotilsætninger og kan kombineres med andre Bell Add additiver
Korrosionsbeskyttende

Varenr. 9565 Indhold: 500 ml

Pris inkl. moms 195,00

Diesel Winter
Frostsikring af brændstoffet ved meget lave temperaturer.
Diesel Winter er et supplerende additiv til frostsikring af brændstoffet som ved tilsætning kan sikre at brændstoffet
kan anvendes selv ved meget lave temperaturer. Diesel Winter tilsat i korrekt dosering forbedrer
flydeegenskaberne på dieselolien markant og modvirker sammenklumpning af paraffiner ved lave
vintertemperaturer. Produktet supplerer brændstofselskabernes frostbeskyttelse af dieselbrændstoffet og doseres i
forhold til anvisninger for at sikre forbedret start og undgå motorstop.
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Frostsikring af brændstof
Problemløser til sommerbrændstof
Sikrer alle typer dieselbrændstof
Undgå startproblemer/motorstop

Pris inkl. moms 195,00
Varenr. 9538 Indhold: 500 ml

ServiceRens 1D+
Koncentreret rens af brændstofsystemet i dieselmotorer.
Fjerner effektivt hård motorgang og dysestøj.
ServiceRens 1D+ opløser og modvirker belægninger i dyser og indsprøjtningssystemer på dieselmotorer. Sikrer præcis forstøvning af brændstoffet og fjerner derved dysestøj og
fejlindsprøjtning. Forbrændingsrummet renses og der opnås blødere motorgang.
Produktet er testet for rensende og vedligeholdende egenskaber i henhold til anerkendte normer. Dieselolie (EN
590) tilsat ServiceRens 1D+ i korrekt blandingsforhold overholder brændstofnormen.
ServiceRens 1D+ påfyldes direkte i tanken og er virksomt under kørsel. Flaskens indhold rækker op til 80 l
brændstof. Kan ikke overdoseres.
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Dysernes sprøjtemønster bevares eller gendannes
Renser forbrændingsrum
Forhindrer dysestøj og fejlindsprøjtning
Ekstra smøring tilføres

Pris inkl. moms 127,00
Varenr. 9925

Indhold: 200 ml

Sæsonstart-pakke ServiceRens 1D+ og Diesel Safe

Varenr. 9925/9528

Tilbud pris inkl. moms 280,00

