MaxLife

®

Fuel System Cleaners
Właściwości/korzyści:
• Czyszczą wtryskiwacze paliwa
i zawory dolotowe

• Zmniejszają poziom emisji
spalin

• Przywracają moc i osiągi silnika
• Zmniejszają zużycie paliwa

CZY SZCZENI E
MAXL IFE

Dodatkowe komponenty
wydłużają żywotność silnika

MaxLife

®

CZY SZCZENI E

Fuel System Cleaners
Większy przebieg...
Inne potrzeby
Większość pojazdów na naszych drogach przejechało już ponad
100.000 km – samochody te mają zupełnie inne potrzeby.

Rozwiązanie… Dodatki Czyszczące MaxLife
Dodatki czyszczące elementy silnika MaxLife zostały
specjalnie stworzone z myślą o potrzebach silników z
większym przebiegiem. Wysoce wydajne dodatki MaxLife
utrzymują silnik w czystości, zwiększając moc i przedłużając
jego żywotność.
Kiedy stosować MaxLife?
W silnikach o większym przebiegu tworzą się większe ilości
osadów niż ma to miejsce w przypadku silników nowych.
Valvoline zaleca stosowanie dodatków czyszczących MaxLife
co 5.000 km lub po każdej wymianie oleju. Już po pierwszym
zastosowaniu użytkownicy powinni odczuć znaczną różnicę.
Stosowanie dodatków czyszczących MaxLife w dłuższym okresie
czasu pozwoli utrzymać maksymalne osiągi silnika. Jeden
pojemnik wystarcza na maksymalnie 75 litrów paliwa.

MaxLife® Fuel / Diesel System Cleaners

Przed Oczyszczeniem
Zawór Dolotowy

Komora Spalania

Wtryskiwacz

Komora Spalania

Wtryskiwacz

Po Oczyszczeniu
Zawór Dolotowy

Dodatki Czyszczące MaxLife:
• Wysoce wydajne składniki czyszczące ograniczają tworzenie się
osadów i poprawiają osiągi silnika

• Specjalne dodatki czyszczące wnikają głębiej i redukują osady

Numery Katalogowe

na tłokach i spalanie stukowe w silniku

• Zaawansowany technologicznie skład chemiczny zapobiega
przywieraniu zaworów i poprawia wydajność paliwa

• Bezalkoholowa formuła jest bezpieczna dla katalizatorów,

350 ml
MaxLife Fuel System Cleaner

55220

MaxLife Diesel System Cleaner

55240

sond i czujników
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MAXL IFE

W miarę starzenia się silników:
> Osady we wtryskiwaczach i zaworach zmniejszają wydajność
paliwa i moc silnika
> Osady na tłokach i w komorze spalania powodują
występowanie spalania stukowego oraz zły rozkład płomienia
> Powstające osady powodują narastanie warstwy osadów i
zwiększenie zużycia paliwa

