Богата гама моторни масла

BARDAHL XTEC, са високо технологични, последно поколение
синтетични масла. Те намаляват свръхконсумацията на гориво и
ограничават замърсяващите емисии в обработените газове за
защита на DPF/FAP.
Маслата BARDAHL, са разработени с последно поколение добавки.

КОМПЛЕКСНА ДОБАВКА –
ДИЗЕЛОВА СИСТЕМА
B.D.C.
Bardahl BDC е продукт, който почиства дюзите,
подобрява впръскването на горивото в горивната
камера и повишава КПД.
Използването на добавката съдържаща полярноорганични съставки, значително подобрява контрола
над процеса на изгаряне на дизеловото гориво, а
изгорелите газове имат значително по-малко вредни
емисии. Удължава живота на катализатора и филтъра
за твърди частици.
Употребата на Bardahl BDC осигурява:
- Поддържа дюзите чисти, като по-финното впръскване
на дизеловото гориво в цилиндрите подобрява
изгарянето му.
- Смазва и защитава инжекторите.
- По-чисто изгаряне, защото предотвратява
въглеродните отлагания.
- Намалява изпусканите емисии.
- Повишава цетановият индекс за по-пълно изгаряне.
- По-нисък разход на гориво с до 10%.
- Премахва влагата от конденз в резервоара.
- Предпазва от образуването на бактерии в
биодизела.
- Предпазва от корозия (ASTM D665) и оксидация
(ASTM D2774).
- Предпазва от замръзване на горивото.

Bardahl - Почистващ
препарат за инжектори дизел
Почиства и предпазва цялата
инжекционна система (инжектори, клапи,
помпа, горивна камера и др.). Премахва
без демонтаж прекъсванията при
ускоряване и нестабилни ниски обороти.
Увеличава пъргавостта и мощността.
Предотвратява засядането на
инжекторите и на помпата, отстранявайки
водата, съдържаща се в горивото.
Намалява разхода на гориво.
Намалява шума на двигателя
благодарение на смазващите си
качествата. Намалява изпускания пушек и
улеснява преминаването на технически
преглед.

ПОЧИСТВАНЕ НА
ГОРИВНА СИСТЕМА
БЕНЗИН
Почистване на горивната система, бензин, 6 в 1
Комплексна добавка 6 в 1 едно за еднократно почистване
на силно замърсени горивни системи.
Почиства инжекторите, горивната рейка, помпата и
регулатора за налягане от отлагания, смоли и утайки, както
и клапаните, горивната камера, челата на буталата и
сегментите.
Повишава октановото число на бензина с до 3 пункта за да
намали риска от детонации ("чукане" на аванса) и
образуване на допълнителни нагари, докато останалите
компоненти почистят системата.
Абсорбира водата в горивото и подобрява ефективността
на горивния процес.
Поради анти-фрикционните си качества предпазва от
износване и блокиране дюзите и намалява разхода на
гориво.
Намалява шума на двигателя . Намалява пушенето и
вредните емисии, което улеснява преминаването през ГТП.
Добавката е съвместима със всички видове бензинови
двигатели оборудвани със всички системи за инжекторно
впръскване.
Не вреди на катализаторите и филтрите за твърди частици.

Bardahl - Long Life 6 в 1 Фюлеринова добавка за
масло
Long Life 6 в 1 съдържа специални компоненти
базирани на фюлеринови молекули (третата
стабилна форма на въглерода, след диаманта и
графита), които покриват механичните части на
двигателя с тънък, но изключително издържлив на
високо налягане, голямо триене и екстремна
температура филм. Добавката не променя
вискозитета или вискозитетния индекс на маслото.
Продуктът е съвместим с: всички видове масла минерални, полу-синтетични, синтетини; всички
видове гориво - дизел, бензин, газ; катализатори и
филтри за твърди частици. Препоръчва се за
двигатели, които са подложени на голямо
натоварване.
Има 6 функции:
Намалява износването до 43%, увеличава
товарноимостта на масления филм с до 75%,
намалява триенето, осигурява анти-корозионна
защита, намалява разхода на масло и гориво с до
10%. Не въздейства на гарнитурите, уплътненията
и масления филтър.
Използване: сипва се при смяна на маслото.
Опаковката е достатъчна за 6 литра масло (1:15).
Пробег 20 000км.

Въстановява
метала в двигателя
Действие против износване.
Предпазва и Почиства. Възстановява
уплътнението на бутало/стена на
цилиндъра.
Повишава и уравновесява налягането
в цилиндъра. Намалява разхода на
масло и на гориво. Подобрява
гъвкавостта и ускорението.
Увеличава коефициента на полезно
действие и мощността на двигателя.
Удължава живота на мотора до 40% при
пускане в ход. Незабавно действие.
1 опаковка за 6 л масло

ПОДОБРИТЕЛ ЗА МАСЛА
Изключителен подобрител за смазочни масла. Bardahl SUMOLUB
е химическа съставка от последна генерация съдържаща нано
частици. Тази комбинация от свойства значително подобрява
работата и състоянето на: скоростни кутии, хидравлични
системи, двигатели, редуктори и др. Bardahl SUMOLUB съдържа
формулата Полар плюс, благодарение на която продукта

взаимодейства с метала на молекулярно ниво, като същия
освен, че образува стабилен маслен филм се втрива в самия
метал. Благодарение на реакцията между продукта и метала,
получаваме силна и сигурна защита при високо налягане и
висока температура, отлична защита при екстремно натоварване
и износване, намаляване на триенето, намаляване на
изразходваната енеригя при триенето с повече от 40%, намалява
работната температура с повече от - 42% ( see friction test ),
значително намаляване на шума при работа. Отлична защита от
корозия и оксидация. Безопасен за всякакви видове гарнитури,
гумени уплътнения и т.н. Подходящ за всякакви видове на
бронзови метали. Съвместим с всякакви видове масла.
(Минерални, синтетични и полусинтетични). Удължава живота на

маслото, машините и сервизните материали.
Начин на използване: SUMOLUB може да бъде смесван с
всякакви смазочни масла,
5 % с хидравлични масла, 5 % с двигателни масла, 5 до 10% при
редуктори, лагери и др.

Промиване на
двигатели
Напълно почиства системата за масло, разтваря и
предпазва от замърсяване и карбоновите налепи
(отлагания) в картера на двигателя. Осигурява
оптимално смазване, притежава противоизносни
свойства. Може да се употребява и при работни
обороти на двигателя. Използване: на всеки 15000
км пробег.
Сместа от разтворителите, включени в състава на
средството за промиване на двигателя BARDAHL,
разлага плътните налепи, прочиства каналите за
движение на маслото и подобрява неговата
циркулация. Препаратът помага за почистване също
на слепналите клапани, хидротласкачи и буталните
уплътнителни пръстени, както и за отстраняването
на наслояванията от замърсяване от лостовия
механизъм на клапана. Като отстранява отлаганията
от двигателя и освобождава прилепналите части
препаратът осигурява по-плавна и и по-ефективна
работа на двигателя, възстановява
експлоатационните му характеристики и мощността.
По-ефективна работа означава по-икономично
изразходване на горивото и по-високи параметри на
функционирането на двигателя като цяло.

Bardahl - Maxi
Compression Увеличаване на
компресията
Maxi Compression е комбиниран продукт, който съвместява качествата на Baradhl
№2 и Bardahl Engine Stop Leak. Съдържа сложни естерни полимери, които
увеличават вискозитета при висока температура и вискозитетния индекс на
маслото. Специална присадка омекотява и раздува гарнитурите и спира течовете
на масло.
Продуктът е съвместим със: всички видове масла - минерални, полу-синтетични,
синтетини; всички видове гориво - дизел, бензин, газ; катализатори и филтри за
твърди частици. Препоръчва се за двигатели, които имат голяма консумация на
масло, пушене или загуба на компресия или за двигатели в натоварени условия
през лятото. Добавката намалява консумацията на масло, картерната
вентилация и пушенето, възстановява компресията на цилиндрите, защитава подобре механичните части при високи температури.
Естерните компоненти, които се съдържат в продукта, имат обратен на металите
поляритет, привличат се от голи метални повърхности и прилепват плътно,
създавайки тънък, но изключително здрав филм, който намалява износването.
Не въздейства на гарнитурите, уплътненията и масления филтър.
При смяна на маслото да се добави 1/2 флакон в картера за моторно масло
при топъл двигател. Тази обработка трябва
да се извършва на всеки 15000 км.

