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MOLY 1000

Klar brun
0,075% ( 1:1500 )
0,15% ( 1:750 )
5L, 1L
462

™

RENT FORBRÆNDINGSYSTEM
Diesel med en iblanding af ikke fossile-
brændstoff er skaber belægninger i sys-
temet og injektorer, hvilket resulterer 
i reduceret eff ekt og øget forbrug over 
 d. Moly 1000 renser eff ek  vt hele 

forbrændingssystemet for belægninger 
således at der al  d leveres fuld eff ekt. 

BESKYTTER SYSTEMET
Moly 1000 danner en kra  ig besky  el-
se fi lm i hele brændstofsystemet som 
forhindrer frik  on, slitage, korrosion 
og oxida  on, hvilket giver dri  ssik-
kerhed og eliminerer dieselrelaterede 
dri  sforstyrrelser.

DIESEL I HÅRD FROST
Når "Low Sulphur" diesel udsæ  es 
for hård kulde, risikerer paraffi  nmo-
lekylerne (n-paraffi  n) at udfældes fra 
brændstoff et og i den forbindelse 
danne store vokskrystaller, der  lstop-
per fi ltre og slanger.

ØGEDE KULDEEGENSKABER
Moly 1000 Arc  c reducerer størrelsen 
af   vokskrystallerne dras  sk  og forhin-
drer dem i at binde sig  l hinanden, så 
de frit kan strømme gennem brænd-
stoffi  lteret i hård frost. SKAL  lsæ  es i 
dieselolien før denne når sit skypunkt 
(paraffi  nudfældning).

DIVERSE TESTS
Flere forskellige dyno-tests på tunge 
køretøjer viser en høj brændstofreduk-
 on. Prak  ske tests på et professionelt 

testanlæg viser en reduk  on på hele 
4,2 %

#462 Moly 1000 Arc  c Shield er et mul  funk  onelt dieseladdi  v. 
Udviklet på basis af #460 Moly 2000, men med stærkt forbedrede 
kuldeegenskaber. Til alle typer diesel imod paraffi  nering og frys-
ning. Ak  ve stoff er øger cetantal, renser, smører og op  merer 
forbrændingslinjen samt reducerer forbrug.

Farve :
Dosering :

Akut dosering i kulde :
Emballage :

Art.nr :

FORDELE
• Lav dosering: 0,075 % (1: 1500)
• Fremragende kuldeegenskaber
• Øger cetantallet med fi re enhe-

der
• Op  merer forbrændingssystemet
• Op  l 5 % højere eff ekt
• Op  l 5 % brændstofreduk  on
• Reducerer emissioner med op  l 

47 %
• Eff ek  v rengøring af injektorer
• Eliminerer kondensvand
• Forebygger dieselbakterier 

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

DIESELBAKTERIER
Moly 1000 emulsifi cere vand og 
diesel og eliminerer på den måde 
kondensvand samt bakterievækst 
ved kon  nuerlig brug.
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