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DPF CLEANER II

#491 DPF Cleaner II er et koncentreret addi  v  l rens af dieselpar-
 kelfi ltre. Sænker antændelsestemperaturen markant på sod og 
 lbyder en kon  nuerlig rengøring af par  kelfi ltre som o  e bliver 
 lstoppet ved korteture eller bykørsel.

FORDELE
• Genopre  er brændstoff orbrug og 

motoreff ekt som er reduceret pga. 
store mængder sod i par  kelfi lter

• Problemfri dri   af DPF-systemet
• Reducerer par  keludledningen og 

hjælper med at overholde emis-
sionsværdier

• Reducerer udledningen af   røg, HC, 
CO2 og sodpar  kler

• Regenerere og renser par  kelfi lteret 
5-10 gange hur  gere og mere ef-
fek  vt end ved brug af katalysator-
belagte par  kelfi ltre

• Renser også forbrændingskamre, 
ven  ler, turbolader og udstødnings-
systemer for sod

• Fremragende  l lastbiler, busser og 
entreprenørmaskiner med par  kel-
fi lter (DPF) 

ANVENDELSE
Til regelmæssig brug i personbiler og 
tunge dieselmotorer med standard-  
eller e  ermonteret dieselpar  kelfi lter. 
Især egnet  l le  e og tunge køretøjer, 
der kører meget i bytrafi k og entre-
prenørmaskiner eller materiel som 
arbejder meget i tomgang.

DOSERING:
1 liter  l 170  l 240 L diesel.

TIL DIESELMOTORER 
DPF Cleaner II er en par  kelfi lter-
rens lavet  l dieselmotorer. Produk-
tet er baseret på nanopar  kler af 
ceriumoxid der fungerer som en 
katalysator ved regenerering af 
par  kelfi ltre.

ANTÆNDNINGSTEMPERATUR
DPF Cleaner II sænker antændelses-
temperaturen, på akkumuleret sod 
i par  kelfi lteret markant, hvilket 
op  merer a  rændingen af  ophobet 
sod under kørsel.

KONTINUERLIG FORBRÆNDING
Når DPF Cleaner II  lsæ  es diesel, 
vil der ske en eff ek  v og kon  nu-
erlig forbrænding af ophobet sod i 
par  kelfi lteret ved den temperatur, 
der normalt forekommer i par  kel-
fi ltre under normale dri  sforhold.

REN FORBRÆNDING
Kombina  onen af   ren forbrænding 
og lavere udledning af sodpar  kler 
vil rense og holde par  kelfi lter, 
EGR og turboladere rene og fri for 
sodafl ejringer.

Farve :
Lugt :

Densitet :
Dosering :

Emballage :
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