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СРЯДА
ДЕН ЗА РАБОТА

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

DIESEL EXTREME CLEAN

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДИЗЕЛОВА 

ГОРИВНА СИСТЕМА

25,20
лв.

17,90
лв.

КОМПЛЕКТ ЗА 

ПОЧИСТВАНЕ НА DPF
RK1350

225,00
лв.

Пълен комплект за почистване 
и  промиване на филтър за 
твърди частици

Виж повече на 
следващата страница 

• Бързо и ефективно 
почистване на цялата 
система с едно пълнене на 
резервоара.

• Защита на инжекционните 
системи с високо налягане 
(HDI, TDI)

• Почиства и защитава 
инжекторите, възстановява 
струята на впръскване.

• Възстановява работата 
на двигателя, осигурява 
равномерна работа на 
празен ход и предотвратява 
проблемите при стартиране.

• Защитава EGR.
• Ефективно смазва горивната 

помпа и инжекторите.
• Подобрява цялостната 

работа и икономията на 
гориво.

КОМПЛЕКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА ЗАХАБЕНИ ФАРОВЕ С UV 

ЗАЩИТА 

PH RESTORATION KIT 

С няколко лесни стъпки можете да 
постигнeтe професионални резултати 
без нуждата от специализирани 
инструменти. Комплектът съдържа 
всичко необходимо за качествено 
полиране на фаровете:
• 1 шише с течност на водна 

основа за първоначално 
третиране

• 1 шише с течност за почистване 
/ полиране

• 1 шише с течност за блясък и 
сияние

• 3 шкурки - 600 (груба), 1500 
(средна) и 2000 (фина)

• 10 хартиени кърпи
• 1 чифт гумени ръкавици
• Видими резултати: 30 минути 
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26,30
лв.

KAША ЗА РЪЦЕ

UNITECH DREUMEX 
(HANDCLEANER 4.5L UNI)

• Препарат за 

почистване на ръце с 

микрогранули 

• Подходящ за 

отстраняване на 

тежки замърсявания

http://www.tech-co.net/
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ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА КРАЙНИ И НЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКA.

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА DPF
RK1350

DPF FLUSH KIT
Пълен комплект за почистване и  промиване на филтър за твърди частици
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
Препарат за почистване на 
филтър  за твърди частици 
Негорима течност, без наличието на 
суспендирани метали, специфични 
за препаратите за почистване на 
филтри за твърди частици. 

DPF RINSE
Препарат за промиване на 
филтър за твърди частици

Специална течност за промиване 
на филтри за твърди частици след 
тяхното почистване с DPF FLUSH. 
Благодарение на характерния си 
химически състав.

DPF FLUSH GUN   
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.

https://www.youtube.com/watch?v=HfIBqI6QY6k

Повече инфомация  можете да  
видите тук
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