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Klar brun
0,05% ( 1:2000 )
0,2% ( 1:500 )
208, 5L, 1L, 500ml
460

460

Farve :
Dosering :

Akut rens :
Emballager :

Art.nr :

™

8181
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RENT BRÆNDSTOFSYSTEM
Diesel med iblanding af ikke fossile 
brændstoff er øger belægningerne i 
brændstofsystemer, injektorer og mo-
torer hvilket giver reduceret eff ekt og 
øget brændstoff orbrug over  d. Moly 
2000 renser eff ek  vt det komple  e 
brændstofsystem, injektorer, ven  ler 
og forbrændingskamre for belægninger 
for opnåelse af fuld eff ekt og lavest 
mulig udledning af CO2.

REDUCERET FORBRUG
Moly 2000 indeholder ak  ve stoff er 
der fordeler brændstofmolekyler for 
op  mal iltning, hvilket øger brændvær-
dien og reducerer dieselforbrug med 
fl ere %. 

BESKYTTER
Moly 2000 er  lsat SynShield , et 
patenteret kra  igt svovlfrit addi  v der 
forhindrer slitage, korrosion og oxida-
 on i brændstofsystemer og motorer, 

hvilket eliminerer dieselrelaterede 
dri  sfejl. 

UDFØRSEL AF TEST
Et større antal dynotests på tunge 
køretøjer viser en høj reducering af 
brændstof. Prak  ske tests, udført på 
et professionelt tes  ns  tut viser en 
reduk  on af forbrug på 4,2%. 

DIESELBAKTERIER
Iblanding af ikke fossile brændstoff er    
i diesel sam  dig med  lstedeværelsen 
af kondensvand, ak  verer bakterie-
vækst. Moly 2000 emulsifi cere vand 
og brændstofpar  kler, hvilket elimine-
rer kondensvand og bakterievækst i 
systemet ved kon  nuerlig brug.

FORDELE
• Lav dosering: 0,05% (1:2000) 
• Hæver cetantal med 4 enheder
• Forbedrer brændværdien
• Op  merer forbrændingssystemet
• Øget motoreff ekt
• Op  l 5% brændstofreduk  on
• Opretholder emissionsværdier
• Eff ek  v renholdelse af injektorer
• Eliminerer kondensvand
• Eliminerer isdannelse i diesel
• Forhindrer dieselpest/bakterier
• Reducerer par  kler i par  kelfi lter

INJEKTORTEST
Cummins L10 / N14 og Peugeot DW-
10 test viser korrosionsfrie og rene 
injektorer uden målbart slid ved 
normal injektorski   interval.

DOSERING:
• Normal: 25ml  l 50 liter diesel
• Akut rengøring: 200ml  l 50 liter

ANVENDELSESOMRÅDER:
Alle typer dieselmotorer og diesel

Moly 2000 er et af verdens mest eff ek  ve dieseladdi  ver. Op-
 merer MK1, E32, E10, HVO, HVO100, RME og GTL  l en pre-

mium diesel. Ak  ve  lsætninger øger brændværdien, op  merer 
forbrændingen, giver reduceret forbrug og øget leve  d. Renser, 
smører, besky  er, eliminerer kondensvand og bakterievækst.
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