Βελτιωτικά Πρόσθετα Καυσίμων

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ (ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ)
Ultra 5 in 1 diesel system
cleaner

Ultra 5 in 1 petrol system cleaner

Το STP Ultra 5-in-1 Petrol System είναι ο πιο
προηγμένος τύπος πρόσθετων καυσίμων για
βενζινοκινητήρες. Ο συνδυασμός συμπυκνωμένων προσθέτων καθαρισμού κινητήρων, τεχνολογίας STP WEAR GUARD, αναστολέων διάβρωσης, ενισχυτών ισχύος και
ελαχιστοποίησης τριβής, κάνει το STP Ultra
5-in-1 ιδανικό για τον βέλτιστο καθαρισμό του
συστήματος καυσίμου.

Κωδικός

Ποσότητα

764000115

400ml

Κιβ.

6

NEW

Complete fuel system
Cleaner petrol

Πολυκαθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας
και για βενζινοκινητήρες. Απομακρύνει ξένα
σώματα και κατάλοιπα και αποκαθιστά ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας, σταματάει τα
πυράκια και το κλότσημα της μηχανής, περιορίζει τις απαιτήσεις σε οκτάνια, αφαιρεί νερό
από το σύστημα τροφοδοσίας, επαναφέρει τη
χαμένη ισχύ και επιτάχυνση.
Κωδικός

Ποσότητα

504000115

400ml

2

532001115

200ml

Ποσότητα

774000115

400ml

6

Πολυκαθαριστικό συστήματος τροφοδοσίας
για πετρελαιοκινητήρες. Σταματάει τα πυράκια
και το κλότσημα της μηχανής, περιορίζει τις
απαιτήσεις σε οκτάνια, αφαιρεί νερό από το
σύστημα τροφοδοσίας, επαναφέρει τη χαμένη
ισχύ και επιτάχυνση.
Μυκητοκτόνο και ασφαλές για βιοντίζελ.

Ποσότητα

6

654000115

400ml

Κιβώτιο

6

Diesel injector cleaner
καθαριστικό μπεκ πετρελαιοκινητήρων

Βελτιωτικό πετρελαίου και καθαριστικό μπεκ, περιορίζει καπνό, θόρυβο και ρύπους, κάνει οικονομία
στο καύσιμο, βοηθάει στο κρύο ξεκίνημα, επαναφέρει κολλημένα και βουλωμένα μπεκ και τα κρατάει
καθαρά, επαναφέρει χαμένη ισχύ και επίδοση, ομαλοποιεί την λειτουργία του κινητήρα, είναι ασφαλές
για ατμοσφαιρικούς και τούρμπο, κινητήρες. Μυκητοκτόνο και ασφαλές για βιοντίζελ.

Κιβώτιο

12

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

Κιβ.

Complete fuel system
Cleaner diesel

Κωδικός

Επαναφέρει ισχύ και επιτάχυνση, εξομαλύνει το
ρελαντί, αποκαθιστά το σύστημα τροφοδοσίας και
απομακρύνει ξένα σώματα, ξεβουλώνει τα μπεκ
και επιτρέπει τον ομοιόμορφο ψεκασμό του καυσίμου στο θάλαμο καύσης, βελτιώνει την οικονομία
στο καύσιμο, ελαττώνει την εκπομπή ρύπων.
Ποσότητα

NEW

Κωδικός

Κιβώτιο

Fuel injector cleaner
Καθαριστικό μπέκ βενζινοκινητήρων

Κωδικός

Το STP Ultra 5-in-1 Diesel System είναι ο
πιο προηγμένος τύπος πρόσθετων καυσίμων για πετρελαιοκινητήρες. Ο συνδυασμός συμπυκνωμένων προσθέτων
καθαρισμού κινητήρων, τεχνολογίας STP
WEAR GUARD, αναστολέων διάβρωσης,
ενισχυτών ισχύος και ελαχιστοποίησης
τριβής, κάνει το STP Ultra 5-in-1 ιδανικό
για τον βέλτιστο καθαρισμό του συστήματος καυσίμου.

2310 442 178

Κωδικός

Ποσότητα

592000115

200ml

Κιβώτιο

12

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ (ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ)
NEW

NEW

Start-stop petrol engine cleanel

Start-stop diesel engine cleanel

Το STP Start-Stop Petrol Engine Cleaner είναι
ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους επιβαρυμένους βενζινοκινητήρες start-stop να
λειτουργούν καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα κρατώντας το σύστημα εισαγωγής
καυσίμου καθαρό, καθαρίζοντας και προστατεύοντας τα βασικά μέρη του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου.
Κωδικός

Ποσότητα

742000115

200ml

Το STP Start-Stop Diesel Engine Cleaner είναι
ειδικά σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους επιβαρυμένους πετρελαιοκινητήρες start-stop να
λειτουργούν καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα κρατώντας το σύστημα εισαγωγής
καυσίμου καθαρό, καθαρίζοντας και προστατεύοντας τα βασικά μέρη του κινητήρα και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου.

12

662000115

200ml

512001115

200ml

Κιβώτιο

12

12

Power booster βελτιωτικό οκτανίων

Κωδικός

Ποσότητα

12

562000115

200ml

Lpg βελτιωτικό
βενζίνης

Κωδικός

Ποσότητα

572000115

200ml

Κιβώτιο

12

Κιβώτιο

12

Moto booster
βελτιωτικό για
μηχανάκια

Πρόσθετο, βελτιωτικό βενζίνης για κινητήρες με υγραέριο. Λιπαίνει τον κινητήρα με την βενζίνη προτού
ξεκινήσει να λειτουργεί το
υγραέριο. Προστατεύει τσιμούχες και άλλα ευαίσθητα
μέρη του κινητήρα από την
ξηρότητα του υγραερίου.
Ταυτόχρονα καθαρίζει το
σύστημα καύσης.

Βελτιωτικό
βενζίνης,
ελαττώνει την κατανάλωση
καυσίμου, απομακρύνει
ξένα σώματα από τα
καρμπυρατέρ και τα μπεκ
ψεκασμού, μειώνει τα
κατάλοιπα στις βαλβίδες
εισαγωγής, καταπολεμά
τη σκουριά στο σύστημα
τροφοδοσίας.

Ποσότητα

200ml

Κιβώτιο

Petrol treatment
βελτιωτικό βενζίνης

Κωδικός

752000115

Κιβ.

Bελτιωτικό οκτανίων αυξάνει τα οκτάνια της
βενζίνης, απομακρύνει ξένα σωματίδια από το
σύστημα εισαγωγής καυσίμου και καθαρίζει το
θάλαμο καύσης, δεν επιτρέπει τον αποσυντονισμό
των βαλβίδων και σταματάει τα πυράκια και το
κλότσημα της μηχανής, σταματάει τις ανάποδες
στροφές, επαναφέρει τη χαμένη ισχύ, εξομαλύνει
τις λειτουργίες του κινητήρα.

Καθαριστικό φίλτρου σωματιδίων για όλους
τους κινητήρες πετρελαίου. Καθαρίζει σε βάθος το φίλτρο σωματιδίων αφαιρώντας βρωμιές και κατακάθια επιτρέποντας τη σωστή
ροή του καυσίμου. Προλαμβάνει τη φθορά
του φίλτρου προστατεύοντας το από τη σύντομη φθορά του.
Ποσότητα

Ποσότητα

Βελτιώνει την ποιότητα της
βενζίνης και καθαρίζει όλα
τα ευαίσθητα σημεία του κινητήρα. Καθαρίζει το σύστημα καύσης, ελαττώνει την
κατανάλωση καυσίμου και
αποκαθιστά την χαμένη ισχύ
του κινητήρα.

Κωδικός

Ποσότητα

172000115

200ml

Κιβώτιο

12

3

ΑUTOMOTIVE

Dpf cleaner
καθαριστικό φίλτρου σωματιδίων

Κωδικός

Κωδικός
Κιβ.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ (ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΗ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Synthetic oil treatment

Το βελτιωτικό λαδιού STP Synthetic Oil
Treatment προσφέρει όλα τα οφέλη του
κλασσικού βελτιωτικού λαδιού της STP Oil
Treatment, με τη διαφορά πως έχει σχεδιαστεί και για βενζίνη και για πετρέλαιο!

NEW

Κωδικός

Ποσότητα

673000115

300ml

Oil treatment petrol

Βελτιωτικό λαδιού βενζινοκινητήρων. Βελτιώνει το ιξώδες
του λαδιού, ελαττώνει την κατανάλωση λαδιού και την εκπομπή ρύπων, καταπολεμά την οξείδωση του λαδιού, εξαφανίζει τις σκουριές, αναβαθμίζει τη λίπανση του κινητήρα, καθαρίζει ζωτικά τμήματα του κινητήρα και τα κρατάει καθαρά.

4

Κωδικός

Ποσότητα

603000115

300ml

Κιβ.

6

Oil treatment diesel

Βελτιωτικό λαδιού πετρελαιοκινητήρων.
Βελτιώνει το ιξώδες του λαδιού. Ελαττώνει την κατανάλωση
λαδιού και την εκπομπή ρύπων. Καταπολεμά την οξείδωση
του λαδιού. Εξαφανίζει τις σκουριές. Αναβαθμίζει τη
λίπανση του κινητήρα. 300Ml.

Κιβ.

12

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.

Κωδικός

Ποσότητα

613000115

300ml

2310 442 178

Κιβ.

12

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ (ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ)

Engine flush

Κωδικός

Ποσότητα

624500115

450ml

Κιβ.

12

Smoke treatment

Αντικαπνικό λαδιού. Ελαττώνει την κατανάλωση λαδιού και
την εκπομπή ρύπων, καταπολεμά την οξείδωση του λαδιού,
εξαφανίζει τις σκουριές, αναβαθμίζει τη λίπανση του κινητήρα, σταματάει το κάψιμο απλών και συνθετικών λαδιών.
Κωδικός

Ποσότητα

644500115

450ml

Κιβ.

6

Επιδαπέδιο stand
Κωδ.: 980320115
Πλάτος 60cm
Βάθος 20cm Ύψος
150cm

Gearbox oil treatment

Βελτιωτικό βαλβολίνης. Ελαττώνει τις τριβές και το
θόρυβο, επιτρέπει πιο ομαλή αλλαγή ταχυτήτων,
εξαφανίζει σκουριές, βλαβερά οξέα και υπολείμματα
από το κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιείται άφοβα σε
οχήματα με πίσω άξονα και στο κιβώτιο υδραυλικού
τιμονιού.
Κωδικός

Ποσότητα

601500115

150ml

Κιβ.

12

Επιτραπέζιο stand
Κωδ.: 980330115

5

ΑUTOMOTIVE

Καθαριστικό κάρτερ λαδιών. Καθαρίζει τη μηχανή από
βλαβερές βρωμιές και υπολείμματα, σταματάει, προλαβαίνει διαρροές λαδιού, εξουδετερώνει οξέα και σκουριά,
ξεκολλάει και καθαρίζει τις βαλβίδες.

