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RÉSZE A RENDSZERES KARBANTARTÁSNAK

ÜZEMANYAG RENDSZER TISZTÍTÁS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
A XERAMIC® CONCEPT egy egyedülálló koncepció, mely támogatja a műhelyeket a
XERAMIC® üzemanyag-adalékanyag értékesítésében, teljeskörű szolgáltatással,
elfogadható áron. A XERAMIC® által, ez a testre szabott Concept® szakemberek számára a
következő termékeket tartalmazza:
• XERAMIC® PETROL INJECTOR CLEANER benzin motorokhoz, 250ml
• XERAMIC® DIESEL INJECTOR CLEANER Diesel motorokhoz, 250ml
• Személyre szabott szórólap a végfelhasználó számára, egyértelmű magyarázattal szolgál a
XERAMIC® üzemanyagrendszer tisztítók alkalmazásának előnyeiről
• Személyre szabott pult a szervízek recepcióihoz
A szakemberek számára kifejlesztett XERAMIC® CONCEPT csak két multifunkcionális adalékot
tartalmaz: egyet az összes benzinmotorhoz és egy másikat az összes dízelmotorhoz. Az
üzemanyagtisztító adalék használata sok esetben az autókarbantartás részévé vált.
Fontos azonban, hogy az ár érték arány elfogadható legyen a járművezető számára, és hogy a
felhasználó egyértelmű magyarázatot kapjon a felhasználás fontosságáról.
Vezető gyártóként megfelelő műszaki támogatást nyújtunk a szakemberek számára,
termék-ismereti képzésekkel és demonstrációkkal. A rendszeres XERAMIC® üzemanyagrendszer tisztító alkalmazásával megnövekszik a vevői elégedettség, és ez jelentősen hozzájárulhat a műhely forgalmához!
Ha többet szeretne megtudni a “XERAMIC® CONCEPT” szakemberek számára kidolgozott
megoldásról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhető kizárólag a www.xeramic.com és a www.xeramic.hu oldalakon.

www.xeramic.com
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ÜZEMANYAG RENDSZER TISZTÍTÁS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

Az üzemanyag-adalékanyagok használata az autóipari üzemeltetés során robbanásszerűen megnőtt az utóbbi
években. Ez részben annak köszönhető, hogy szinte minden autógyártó és importőr elfogadta annak létjogosultságát. A jó minőségű üzemanyag-adalék rendszeres használata pozitív hatással van a motor működésére és
megbízhatóságára. Röviden: az üzemanyag-rendszer tisztítás része az autó karbantartásának.
A szakemberek számára kialakított XERAMIC® CONCEPT csak két multifunkcionális adalékot tartalmaz: egyet az
összes benzinmotorhoz és egy másikat az összes dízelmotorhoz. Az üzemanyag-tisztító adalék használata sok esetben az autókarbantartás részévé vált. Fontos azonban, hogy az ár-érték arány elfogadható legyen a járművezető
számára, és hogy a felhasználó egyértelmű magyarázatot kapjon a felhasználás fontosságáról.
Vezető gyártóként megfelelő műszaki támogatást nyújtunk a szakemberek számára, termék-ismereti képzésekkel
és demonstrációkkal. A rendszeres XERAMIC® üzemanyagrendszer-tisztító alkalmazásával megnövekszik a vevői
elégedettség, és ez jelentősen hozzájárulhat a műhely forgalmához!
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ÜZEMANYAG-RENDSZER TISZTÍTÁSRA?

A szigorúbb károsanyag kibocsátási előírások, a nemzetközi jogszabályok változásai és az egyre gyorsabban fejlődő motortechnika lehetővé teszik a motor és az üzemanyag minél pontosabb összehangolását.
Ez olyan folyamatokat eredményez, melyek szennyeződések, korom és egyéb gyanta szerű vegyületek lerakódását eredményezik az üzemanyagellátó rendszerben.
Ezek a szennyezőanyagok az üzemanyagrendszerben megnövelik káros kipufogógáz-kibocsátást, növelik az üzemanyag-fogyasztást, és drága javításokhoz, nem várt meghibásodásokhoz is vezethetnek. Kutatások
kimutatták, hogy karbantartások alkalmával a XERAMIC® üzemanyagrendszer-tisztító rendszeres használata drasztikusan csökkenti a hibás működés kockázatát. Ezért fontos, hogy az üzemanyagellátó rendszert rendszeresen tisztítsák XERAMIC® üzemanyag-rendszer tisztító adalékkal.
A XERAMIC® CONCEPT a szakemberek számára két különféle üzemanyag tisztítórendszert tartalmaz, melyek sokoldalú tulajdonságokkal és alkalmazhatósággal rendelkeznek: adalékanyag Dízel, és adalékanyag
benzinmotorokhoz.
A XERAMIC® üzemanyag-rendszer tisztító adalékok természetesen kompatibilisek minden típusú benzinnel és dízel üzemanyaggal, és használatuk minden rendszeres karbantartásnál ajánlott.

A XERAMIC® CONCEPT egy egyedülálló koncepció, amely támogatja a műhelyeket a XERAMIC® üzemanyagadalék értékesítésében, teljeskörű szolgáltatással, elfogadható áron.
XERAMIC® 20122 BENZIN INJECTOR TISZTÍTÓ

XERAMIC® 20119 DIESEL INJECTOR TISZTÍTÓ

• Különleges adalékanyag az injektorok hatékony és alapos tisz-

• Különleges adalékanyag a Diesel injektorok hatékony és alapos

tításához és védelméhez.
• A motor belső szennyeződése nagyrészt olyan lerakódások jelenlétének tulajdonítható, mint a korom, gumi, gyanta stb. az
injektorokban.
• Rendszeres használat esetén az injektorok kiváló állapotban maradnak, és biztosítani tudják az optimális motorteljesítményt.
• Minden típusú benzinbefecskendező rendszerhez, szívó-, valamint
turbó motoroknál egyaránt alkalmazható.
• Teljesen biztonságos a katalizátor számára.
• 10.000 km-enként célszerű alkalmazni, vagy hibás működés esetén.
• A 250 ml-es csomag tartalma max. 60 liter üzemanyag mennyiséghez elegendő.

tisztításához és védelméhez.

• A Diesel motorok belső szennyeződése nagyrészt olyan lerakódások

jelenlétének tulajdonítható, mint a korom, gumi, gyanta stb. az
injektorokban.
• Növeli a cetán számot 5 ponttal.
• Rendszeres használata esetén az injektorok kiváló állapotban maradnak, és biztosítani tudják az optimális motorteljesítményt.
• Minden típusú Diesel motorhoz, Common rail, TDI motorokhoz is
alkalmazható, turbóval vagy anélkül.
• 10.000 km-enként célszerű alkalmazni, vagy hibás működés esetén.
• A 250 ml-es csomag tartalma max. 60 liter üzemanyag mennyiséghez elegendő.

