
ПОЧИСТВАНЕ 
НА DPF/FAP

DPF FLUSH KIT
Пълен комплект за 
почистване и  промиване 
на филтър за твърди 
частици
 Кат.номер:  RK1350

Какво съдържа?
• Пистолет с удобна гумена 
дръжка.
• Твърда сонда за лесно 
третиране.
• Гъвкава сонда за третиране на 

трудно достъпни места.
• Бърза връзка със сферичен кран за сгъстен въздух.
• Уплътнения устойчиви и на най-агресивните препарати
• Маркуч изработен от материал Rilsan® PA11 устойчив и на най-агресивните 
препарати.
• Бутилка за работа под налягане.
• DPF FLUSH - препарат за почистване на филтър за твърди частици (5л.).
• DPF RINSE - препарат за промиване на филтър за твърди частици (5л.).
• Пластмасова касетка за лесно и удобно съхранение и пренасяне на 
комплекта.



DPF FLUSH GUN  
 Кат.номер:  RP1052.01

Какво представлява?
Специализирано оборудване функциониращо със 
сгъстен въздух, предназначено за почистване на 
филтри за твърди части. Комплекта включва две 
сменяеми сонди (твърда и гъвкава), позволяващи 
лесно и прецизно третиране на всички модели 
филтри за твърди частици без демонтаж.
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DPF FLUSH
Препарат за почистване на филтър  за твърди 
частици
 Кат.номер: TR1136.P.01 (5л.)

Какво представлява?
Негорима течност, без наличието на суспендирани метали, специ-
фични за препаратите за почистване на филтри за твърди части-
ци. Благодарение на специалния си химичен състав, този продукт 

е в състояние да прониква и действа дълбоко в „пчелната пита“ във вътрешността на 
филтъра за твърди частици. Лесно и сигурно премахва натрупаните сажди възпре-
пятстващи нормалното преминаване на отработените газове от двигателя и възстано-
вява нормалната и ефективна работата на цялата изпускателна система.

DPF RINSE
Препарат за промиване на филтър за твърди 
частици
 Кат.номер:  TR1137.P.01 (5л.)

Какво представлява?
Специална течност за промиване на филтри за твърди частици 
след тяхното почистване с DPF FLUSH. Благодарение на 
характерния си химически състав, този продукт е в състояние 
да промива дълбоко в „пчелната пита“ във вътрешността на филтъра за твърди 
частици, оставяйки го напълно чист от сажди и други остатъци, като улеснява 
регенерацията на филтъра.


