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για σύγχρονες εποχές!



46 ΧΡΟΝΙΑ  Η  ΕΜΠΛΟΚΗ   ΜΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΑΣ  Ε∆ΩΣΕ ΠΟΛΛΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΤΙΤΛΟΥΣ  ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ!
      Η εταιρεία TOP-MAG  δεν είναι απλά µία εµπορική εταιρεία µεταπώλησης προιόντων.
∆ηµιουργήθηκε από την αγάπη των ανθρώπων της στον µηχανοκίνητο  αθλητισµό και από την εµπλοκή τους σε αυτό αφού παράλληλα ερευνούσαν  
δοκίµαζαν  τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους τρόπους οικονοµίας – αξιοπιστίας – βελτιώσεων  - ενισχύσεων – επιταχύνσεως – µειώσεως τριβών  
στον τοµέα  µηχανών εσωτερικής καύσης, τροχοφόρων οχηµάτων, σκαφών, γεννητριών αλλά και θέρµανσης.
Βασισµένη στην βοήθεια µεγάλων εργοστασίων-βιοµηχανιών µε 
δραστηριότητα στην βελτίωση-ενίσχυση και οικονοµία στις µηχανές 
εσωτερικής καύσεως καθώς  και µηχανολόγων - έµπειρων µηχανικών 
αυτοκινήτων εξειδικευµένων σε βελτιώσεις µηχανών και αγωνιστικών 
αυτοκινήτων µε γνώσεις στις  µετρήσεις  βελτίωσης – αύξησης  ιπποδύναµης 
κινητήρων αλλά και τρόπους για µείωση  κατανάλωσης.
Βασικός υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας  από το 1969 έως και σήµερα 
(46 χρόνια) ο πολυπρωταθλητής οδηγός αγώνων αυτοκινήτου και σύµβουλος 
ασφαλής οδήγησης  ∆ηµήτρης Μανωλόπουλος.
Αφορµή και αιτία η παγκόσµια κρίση που δηµιούργησε ρωγµές στα 
οικονοµικά κάθε ανθρώπου που κύριο και πρωταρχικό πρόβληµά του είναι η 
ασφαλή µετακίνησή του µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και κατ’ επέκταση 
η θέρµανσή του σε κλειστούς χώρους ψάχνοντας τις ποιό οικονοµικές αλλά 
και αξιόπιστες λύσεις.
  Έτσι η ΤOP-MAG συνεργάζεται µε το µεγαλύτερο εργοστάσιο 
ηλεκτροµαγνητικών εφαρµογών στον κόσµο το οποίο κατασκεύασε ένα 
συγκεκριµένο τύπο ιονιστή – εξοικονοµητή – µειώτη  οικονονοµίας 
καυσίµων µε το όνοµα TOP-MAG  Super Duty Fuel Saver. 
Με αποκλειστική παραχώρηση στην εταιρεία TOP-MAG Greece και διάθεση 
σε Ελλάδα-Κύπρο-Ευρώπη-Ρωσία  µε  πιστοποιητικό CE & ISO 9001.2000  µε 
10 χρόνια guarantee καλής λειτουργίας καθώς και 3 µηνη εγγύηση 
επιστροφής χρηµάτων. Η εταιρεία TOP-MAG επίσης συνεργάζεται και εισάγει προϊόντα από το κορυφαίο Γερµανικό εργοστάσιο ERC.
    Η ERC είναι µία από τις κορυφαίες εταιρείες παραγωγής αλλά και δηµιουργίας πετροχηµικών προϊόντων (βελτιωτικών πρόσθετων) για το αυτοκίνητο 
και την βιοµηχανία. Αναπτύσει και παράγει τον τεχνικό εξοπλισµό καθώς και χηµικά πρόσθετα για τα συστήµατα λίπανσης, ψύξης, καυσίµου και 
βιοµάζας για µια αποτελεσµατική, αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον χρήση.
Η εταρεία TOP-MAG διαθέτει τα προιόντα της, καθώς επίσης  και  επιλεγµένα  αποκλειστικά  γερµανικά προιόντα πού παράγονται µε το όνοµα 
TOP-MAG. Με επίπεδα ποιότητας σύµφωνα µε DIN ISO TUV NORD  9001.2008 και µε τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις ποιότητας του TUV  για την εγγύηση 
καλής λειτουργικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. ‘Εχουν δοκιµαστεί και από εµάς επίµονα µε πολύ µεγάλα ποιοτικά αποτελέσµατα.
Προϊόντα Nano-technology αντιτριβικά – βελτιωτικά – ενισχυτικά – αντιπαγωτικά – καθαριστικά  τα  οποία µειώνουν τις τριβές και θορύβους των 
µηχανικών µερών έως και 35%  µειώνουν την κατανάλωση καυσίµου έως 15 % αλλά και ενισχυτικά που αυξάνουν τα κετάνια και τα οκτάνια έως και 
12 % καθώς και προϊόντα διάλυσης µυκητολάσπης.
     Προϊόντα που δηµιουργούν  ΝΑΝΟ µοριακή επίστρωση –  επικάλυψη και προστασία από φθορά σε κινητήρες, διαφορικά και κιβώτια ταχυτήτων) 
αλλά και  αυξάνουν την απόδοση των κινητήρων.
Ειδικά πρόσθετα  για  καύσιµα  BIODIESEL - ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ - 
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ κ.λ.π.
Όλα τα προιόντα της εταιρείας TOP-MAG έχουν άµεσα 
αποτελέσµατα - για οικονοµία στα καύσιµα, λιγότερες τριβές, 
φθορές και πρόληψη από ζηµίες πού µπορεί να προκληθούν αλλά 
να διορθωθούν µε πολύ οικονοµικές λύσεις.

Σας ευχαριστούµε 
για την προτίµηση που δίχνεται στα προϊόντα µας.

..

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

1969 - 2015



3

Ισχυρή αντιβακτηριακή προστασία 
Βελτιωτικό κετανίων 
Με αντιβακτηριακά - καθαριστικά πρόσθετα
Καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού και  μειώνει  την κατανάλωση 
Με σταθεροποιητή καυσίμων

 
To Diesel plus 1:1000 ισχυρό πρόσθετο πετρελαίου με πολλαπλά ενεργά 
συστατικά (Biozid).
Η επίδραση
Η κυμαινόμενη ποιότητα του καυσίμου επηρεάζει την απόδοση του κινητήρα και την 
κατανάλωση. Οι καταθέσεις στα μπεκ αυξάνουν την κατανάλωση των καυσίμων.
Στο πετρέλαιο μπορούν να αναπτυχθούν βακτηρίδια και να οδηγήσουν σε 
απόφραξη των φίλτρων, δημιουργία λάσπης και διάβρωση.

Το Top-Mag Diesel plus 1:1000 βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ανάφλεξης 
(αύξηση αριθμού κετανίων), καθαρίζει  και διατηρεί τα μπέκ καθαρά,  
διασφαλίζει την εξάλειψη των βακτηριδίων και των ενζύμων και παρέχει έτσι 
την βέλτιστη προστασία κατά την φθοράς. Περιλαμβάνει ένα πακέτο 
πρόσθετων για την αντοχή στην οξείδωση.

Το αποτέλεσμα
Χρησιμοποιώντας το Top-Mag Diesel plus 1:1000  σε συνδυασμό με την 
ποιότητα καυσίμων Diesel κατά τυποποίηση DIN αυξάνεται ο αριθμός 
κετανίων (έως και 3 μονάδες) και επιτυγχάνεται άμεση βελτίωση της 
συμπεριφοράς ανάφλεξης.
Τα υψηλής αποτελεσματικότητας αντιρρυπαντικά συστατικά εμποδίζουν 

την ανάπτυξη βακτηριδίων και μυκήτων (κατάλληλο για 
καύσιμα  Bio-Diesel) Β 5% έως Β 20%.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά
Τοp-Mag Diesel plus 1:1000:
•Ισχυρή αντιβακτηριακή προστασία κατά της μυκητολάσπης.
•Ενισχυτικό κετανίων αύξηση έως και 3 μονάδες.
•Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει
  την ισχύ.
•Αποτελεσματικό κατά βακτηρίων και μυκητών
  στο πετρέλαιο.
•Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.
•Με σταθεροποιητή καυσίμων.
•Καθαρίζει και διατηρεί καθαρό το κύκλωμα καυσίμου και
  τα μπέκ ψεκασμού.
•Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ,
  το σύστημα παροχής καυσίμου
  και το χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα.
•Προσφέρει καθαρή καύση και μείωση των εκπομπών
  καυσαερίων

Ανακουφίζει το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης (DPF).
Συσκευασίες: 250 ml. αρκούν για 250 λίτρα diesel με δοσομετρητή.
                        1000 ml. αρκούν για 1000 λίτρα diesel.

Το Top-Mag Diesel plus 1:1000 συνιστάται για τακτική χρήση και είναι κατάλληλο για όλες τις ποιότητες 
καυσίμων Diesel και Biodiesel Β 5% έως Β 20%.
Απαραίτητη η χρήση του σε οχήματα εποχικής λειτουργίας
(σκάφη - γεωργικά - βαρέα μηχανήματα - φορτηγά - λεωφορεία).

πριν μετά

250 ml.

1000 ml.

Made in Germany

Made in Germany

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Top-Mag Diesel plus 1:1000
Ισχυρή προστασία κατά της Μυκητολάσπης

Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008  

Top-Mag. 53-0165-05

Top-Mag.  53-0165-10

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373
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ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΜΥΚΗΤΟΛΑΣΠΗΣ- 
ΜΟΥΡΓΑΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Antibacterial  Antifouling Additive 1:10.000
...Υψηλής απόδοσης το λεγόµενο βιοκτόνο (biocid) διατηρεί τη δεξαµενή του καυσίµου 
καθαρή απαλλαγµένη από βακτήρια και µύκητες, τα εξουδετερώνει και εµποδίζει την 
επαναδηµιουργία τους για όλους τους τύπους Diesel και Biodiesel.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•    Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και ενζύματα.
•    Για πετρέλαιο με περιεκτικότητα σε Bio-diesel Β 5% έως Β 20%
•    Tαχύτατη λειτουργία δράσης. 
•    Ομοιόμορφη ανάμειξη χωρίς προβλήματα.
•    Tαχεία και πλήρη διανομή σε ολόκληρο το σύστημα. 
•    Διατηρεί το σύστημα καθαρό. Ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
•    Βελτιώνει τη σταθερότητα των καυσίμων.
•    Πολύ σταθερό μετά την ανάμειξη με τα καύσιμα.
•    Άμεσα  αποτελεσματικό, παρέχει μακροχρόνια προστασία από βλάβες
      μικροβιακών υλών
•    Παρέχει καθαρή καύση απαλλαγμένη από τέφρα.
•    Προστατεύει αποτελεσματικά χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό και άλλα ευγενή μέταλλα
     από τη διάβρωση.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στη δεξαμενή πριν ή μετά τον εφοδιασμό του πετρελαίου.
Μετά τη χρήση πολλές φορές είναι αναγκαίος ο καθαρισμός της καθώς και η αλλαγή
των φίλτρων.
Η θερμοκρασία αποθήκευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 5 ˚C. 
Για το Antifouling ισχύουν όλοι οι κανόνες ασφάλειας όπως σε όλα τα προϊόντα πετρελαίου.
 Άµεση καταπολέµηση    1:  2.000   1 λίτρο Antifouling σε    2.000  λίτρα πετρέλαιο
Προληπτική προστασία   1:10.000  1 λίτρο Antifouling σε  10.000  λίτρα πετρέλαιο
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008 

Made in Germany
1000 ml

ΙΣΧΥΡΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΠΡΟΪΟΝ

 
20

Καταπολέμηση προβλημάτων 
 

 
• Mικροοργανισμoί στο πετρέλαιο 
• Προβλήματα από τα βιοκαύσιμα 
• Προβλήματα από τα σύγχρονα μείγματα πετρελαίου Β5-B
• Μολυσμένες δεξαμενές καυσίμων 

 Νέα προβλήματα με μείγματα πετρελαίου και Β5 – Β20

Περιέχει :
• αρωματικούς διαλύτες  (μη καρκινογόνες  ουσίες)  
• αντιοξειδωτικά  
• αναστολέας διάβρωσης χαλκού
• όλες οι ουσίες είναι στη λίστα, χωρίς να προκαλούν βλάβη στο πετρέλαιο

    Τop-Mag. 41-1808-10

• Bio -diesel  είναι υγροσκοπικό (μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό:. 500 ppm
  διαλυτότητα στο νερό> 5000 ppm  
• Πετρέλαιο (περιεκτικότητα σε νερό max :.! 200 ppm Υδατοδιαλυτότητα  60 - 80 ppm
• Bio -diesel δρα ως γαλακτωματοποιητής
• Κατανομή των σταγονιδίων νερού μέσα στο όλο σύστημα!
• Σχηματισμός βιοφίλμ σε όλα τα μέρη του συστήματος δεξαμενής καυσίμου 
  (τοιχώματα της δεξαμενής, σωληνώσεις, φίλτρο κλπ.)
• Bio - diesel είναι πολύ ευαίσθητο  στην οξείδωση 
• Βιοδιασπασιμότητα του Bio -diesel είναι περίπου διπλάσια από ορυκτό πετρέλαιο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

Συσκευασία: 10 lt.               5 lt.



ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Diesel  Additive with Anti-Gel
Δυνατό ενισχυτικό κετανίων - καθαριστικό με μεγάλη αντιπαγωτική
ευρεία ζώνη δράσης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -33οC
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Aυξάνει των αριθμό κετανίων του πετρελαίου έως 12% !
• Καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας και σύστημα ψεκασμού του.
• Διευκολύνει την ψυχρή εκκίνηση, αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
• Κρατάει τους κρυστάλλους παραφίνης μικρούς και ικανούς να διαπεράσουν τα φίλτρα πετρελαίου.
• Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Εξασφαλίζει καλύτερη ανάφλεξη.
• Μειώνει τη φθορά και το θόρυβο του κινητήρα.
• Μείωση των ρύπων των καυσαερίων (μείωση των εκπομπών CO2), προστατεύει το περιβάλλον.
• Προστατεύει από τη διάβρωση. Ανακουφίζει  το φίλτρο σωματιδίων αιθάλης.
• Κατάλληλο για όλες τις ποιότητες  diesel και Bio-Diesel.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πρίν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0oC.
Τα 200ml είναι αρκετά για 40-60 λίτρα diesel -  biodesiel
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.   /    Top-Mag: 53-0160-04 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ -  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
Winter Power Diesel Additive
Το υψηλής συμπύκνωσης πολυλειτουργικό πρόσθετο πετρελαίου με ενεργά συστατικά, δυνατό ενισχυτικό 
κετανίων και αντιπαγωτικές ιδιότητες που αποτρέπουν τη δημιουργία των μεγάλων κρυστάλλων 
παραφίνης  για την ασφαλή λειτουργία του χειμώνα 
Σε συνδυασμό με την ποιότητα του καυσίμου κατά την τυποποίηση DIN αυξάνει  τον αριθμό των κετανίων, 
επιτυγχάνει άμεση βελτίωση της συμπεριφοράς ανάφλεξης και αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Ενισχυτικό κετανίων έως 12% !  Mειώνει  την κατανάλωση καυσίμου.
• Καθαρίζει και διατηρεί το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα μπεκ καθαρά.
• Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου αυξάνει το σημείο ψύξης του καυσίμου μέχρι -33 °C .
• Προστατεύει από την διάβρωση το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το χώρο καύσης στο 
εσωτερικό του κινητήρα.
• Βελτιώνει  τις λιπαντικές ικανότητες του καυσίμου και δρα κατά της φθοράς.
• Εύκολη εκκίνηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει την ισχύ.
• Διευκολύνει την ψυχρή εκκίνηση, αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
• Μείωση των ρύπων των καυσαερίων (μείωση των εκπομπών CO2). 
• Προστατεύει το περιβάλλον για όλες τις ποιότητες diesel & Bio-diesel
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0oC.
Τo 1 λίτρο είναι αρκετό για  500-1000 λίτρα πετρελαίου αναλόγως την θερμοκρασία ψύχους. 
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /    Top-Mag: 53-0168-10

ΑΝΤΙ ΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Diesel Anti-Gel Flow guard   1:1000
Με μεγάλη αντιπαγωτική ευρεία ζώνη δράσης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -33οC
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου αυξάνει το σημείο ψύξης του καυσίμου μέχρι -33 °C το μέγιστο. 
• Κρατάει τους κρυστάλλους παραφίνης μικρούς και ικανούς να διαπεράσουν τα φίλτρα πετρελαίου.
• Αυξάνει την ρευστότητα του πετρελαίου σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
• Βελτιώνει την εγγύηση του κατασκευαστή για την ροή του πετρελαίου έως και κατά -12� C,
διατηρώντας έτσι τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης ή του οχήματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
• Βελτιστοποιεί τη συμπεριφορά εκκίνησης & αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
• Εξασφαλίζει τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και μηχανοκίνητων οχημάτων 
• Παρέχει μειωμένες εκπομπές ρύπων.  Δεν αφήνει κατάλοιπα τέφρας.
•  Ομοιόμορφη ανάμειξη χωρίς προβλήματα.
Είναι πιστοποιημένο από το TUV-tested.  Δηλαδή προσφέρει αυτό που υπόσχεται.
Ανάλογα με την ποιότητα των καυσίμων είναι ικανότητά του να ρέει έως  -12� C επιπλέον.
Το Flow Guard έχει πιστοποίηση από Mercedes Daimler MB 137.1
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ ή  στην δεξαμενή  πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από 0oC.
1  λίτρο για 1000 λίτρα πετρελαίου.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.   /   Top-Mag: 31-1600-10

Made in Germany
200 ml.

Made in Germany
1000 ml.

Made in Germany
1000 ml.

Anti-Gel

Anti-Gel

έως
-33οC

 -33οC
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ



...πολυλειτουργικός συνδυασµός δραστικών ουσιών για τη χρήση 
καυσίµου Bio-diesel. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
System cleaner Diesel Engines

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αύξηση  της  απόδοσης  του κινητήρα και πιο αποτελεσματική άμεση επιτάχυνση.
• Μειώνει  την  κατανάλωση  καυσίμων.  Βελτιώνει  τις  λιπαντικές  ικανότητες  του καυσίμου. 
• Ευκολότερη  κρύα  εκκίνηση.  Δρά  κατά της  φθοράς.
• Καθαρίζει  και  διατηρεί   καθαρό το  κύκλωμα  καυσίμου  και   τα  μπέκ ψεκασμού.
• Δημιουργεί  ιδανική καθαρή καύση με μειωμένη  εκπομπή  ρύπων. Ανακουφίζει  το φίλτρο D.P.F
• Προστατέυει   από την  διάβρωση το ρεζερβουάρ, το  σύστημα  παροχής καυσίμου και  το χώρο καύσης 
στο εσωτερικό του κινητήρα. Αυξάνει  την  ρευστότητα καυσίμου έως και τους  -25 οC.
• Αυξάνει την ασφάλεια του καυσίμου σε χαμηλές θερμοκρασίες  (χρήση και τον χειμώνα )
• Περιέχει  υψηλής  αποτελεσματικότητας  Ludricity – Improver ( βελτιωτικά λίπανσης ) κατά της φθοράς 
και της τριβής. Αυξάνει τα κετάνια έως και 3 μονάδες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ιδανικό για κινητήρες  COMMON RAIL, ατμοσφαιρικούς, TURBO και εξοπλισμένους με  D.P.F.
ΧΡΗΣΗ
200 ml αρκούν για μία χρήση σε 60 λίτρα καυσίμου DIESEL - BIODIESEL.
Τακτική χρήση χειμώνα – καλοκαίρι
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.     /     Top-Mag: 53-0161-04

ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 100% 
Bio-Diesel  Additive

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Διατηρεί εγχυτήρες, αντλίες ψεκασμού και όλο το σύστημα καυσίμου καθαρό. 
• Διασφαλίζει την πλήρη λειτουργία του συστήματος ψεκασμού.
• Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
• Προστατεύει από την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και φροντίζει για την αξιοπιστία
του συστήματος καυσίμου. Αποτρέπει την δημιουργία  νέων καταθέσεων.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εκκίνηση κρύου κινητήρα. Καθώς και μία φιλική προς το περιβάλλον καύση.
• Προστατεύει και εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του κινητήρα, μειώνει τους θορύβους
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Bio-Diesel additive ιδανικό για όλες τις ποιότητες Bio-Diesel (REM...), συνιστάται για τακτική εφαρμογή.
ΧΡΗΣΗ
Τα 200 ml  είναι  αρκετά για  200 λίτρα πετρε λαίου.  
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008.   /  Top-Mag: 53-0400-04       

200ml
Made in Germany

200ml
Made in Germany

200ml
Made in Germany
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... το ισχυρό πρόσθετο πετρελαίου µε το ευρύ φάσµα 
δραστηριοτήτων. Για περισσότερη δύναµη και λιγότερη φθορά.

Bio-diesel 100%

Ειδικό πρόσθετο System cleaner Diesel Engines  καθαρίζει από τις καταθέσεις τα µπέκ
και προστατεύει το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου και για  COΜΜON RAIL.

�����

����
��

KAKO
KAKO

����
�

����
�

ΕΙ∆ΙΚΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ < POWER >
Diesel power-additive    < cetane boster >
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Καθαρίζει τους εγχυτήρες καυσίμου  (ΜΠΕΚ) και τις αντλίες ψεκασμού καθώς και στο σύνολο
το σύστημα καυσίμου από τις καταθέσεις και επαναφέρει την πλήρη ισχύ.  
• Μείωση της κατανάλωσης και ιδανική καύση φιλική προς το περιβάλλον.
• Προστατεύει τον κινητήρα, αποτρέπει το κροτάλισμα του κινητήρα.
• Προστατεύει τον κινητήρα από την διάβρωση και την δεξαμενή καυσίμου.
• Κατάλληλο για   DPF φίλτρο σωματιδίων αιθάλης.
• Εξαιρετικά καλή διάλυση του νερού, αυξάνει την ρευστότητα καυσίμου έως και  – 25 oC
ΧΡΗΣΗ
Άµµεση καταπολέµηση: 200 ml σε 10-20 λίτρα καυσίμου 15 λεπτά  στο ρελαντί εν στάση. 
Προληπτική προστασία: 200 ml σε  60 λίτρα καυσίμου   χρήση ταξιδιού
200 ml  για  60 λίτρα καυσίμου.   Χρήση κάθε  5.000-10.000 km. 
Τo προιόν είναι αρκετό για μία χρήση  κατάλληλο για όλους τους τύπους  DIESEL-BIODIESEL
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008.      /       Top-Mag: 53-0170-04

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
System Cleaner petrol engines

ΕΙ∆ΙΚΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ   < POWER >
Petrol power-additive   < octane boster >

Ο σύγχρονος  τρόπος  για  έναν  καθαρό  βενζινοκινητήρα  και  λιγότερη κατανάλωση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
•  Αφαιρεί αξιόπιστα τις καταθέσεις, ιδίως στις βαλβίδες  εισαγωγής, στο σύστημα  τροφοδοσίας  καυσίμου
 και  σύστημα  ψεκασμού. Ατμοσφαιρικών και  TURBO (INJECTION)
•  Βέλτιστη  λειτουργία  του κινητήρα   και  μείωση  της  κατανάλωσης  καυσίμου.
•  Προστατεύει από την διάβρωση τον κινητήρα και την δεξαμενή καυσίμου.
•  Επαναφέρει την πλήρη  ισχύ του κινητήρα  και  προσφέρει  μία φιλική  προς το  περιβάλλον  καθαρή καύση. 
• Καθαρίζει τα υπολείμματα από το ρεζερβουάρ. Εξαιρετική καλή διάλυση του νερού στην δεξαμενή 
καυσίμου. Αυξάνει την ρευστότητα  καυσίμου  έως και τους -25ο C.
ΧΡΗΣΗ
Άμεση καταπολέμηση. 200 ml σε 10 - 20 λίτρα καυσίμου 15 λεπτά  στο ρελαντί εν στάση. 
Προληπτική προστασία. 200 ml σε  60 λίτρα καυσίμου   χρήση ταξιδιού
200 ml  σε  60 λίτρα  καυσίμου.  Επόμενη χρήση κάθε  5.000-10.000 km.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.
Κατάλληλο  για όλους τους τύπους βενζίνης.      /     Top-Mag: 52-0110-04

…το ειδικό πρόσθετο για καλύτερη επιτάχυνση και περισσότερη δύναµη του κινητήρα.
Με τροποποιητές τριβής <Friction – Modifier> για περισσότερη δύναµη – λιγότερες 
τριβές και φθορά ειδικά στην περιφέρεια των πάνω δακτυλίων του εµβόλου (πιστονιού) 
– ενίσχυση οκτανίων.
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μειώνει την τριβή των εμβόλων στο ελάχιστο λόγω πρόσθετου ειδικού λιπαντικού για μεγαλύτερη  άμεση 
επιτάχυνση. 
• Καθαρίζει και αποτρέπει επικαθήσεις από σύστημα ψεκασμού καυσίμου, καρμπυλατέρ, βαλβίδες μπέκ, 
μπουζί, και το θάλαμο καύσης.
• Διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα.  Δυνατό ενισχυτικό οκτανίων.
 • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.  Αυξάνει την ρευστότητα του καυσίμου έως και τους  -25ο C.
• Προστατεύει από τη διάβρωση.  Προστατεύει τον καταλύτη και το turbo.
• Μειώνει τους θορύβους και  το κροτάλισμα του κινητήρα.
• Οδηγεί σε μία φιλική προς το περιβάλλον καύση και μείωση των ρύπων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων
των καταλυτικών και TURBO (INJECTION)
ΧΡΗΣΗ
2 0 0  m l   α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  6 0  -  7 0   λ ί τ ρ α  κ α υ σ ί μ ο υ .  
Επόμενη χρήση μετά από 2000- 3000 km και είναι κατάλληλο γιά όλα τα είδη καυσίμων βενζίνης.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /   Top-Mag: 51-0101-04

Made in Germany
200 ml

μετά πριν

Made in Germany
200 ml
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Made in Germany
250 ml

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & L.P.G.
Lead replacement petrol engines
….επιτρέπει σε όλους τους κινητήρες που οι έδρες των βαλβίδων δεν έχουν σκλήρυνση 
να λειτουργούν µε καύσιµα χωρίς µόλυβδο (unleaded)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ          
• Λιπαίνει & προστατεύει από την φθορά τις βαλβίδες & τις έδρες χωρίς σκλήρυνση. 
• Δημιουργεί ένα πολύ δυνατό φιλμ προστασίας.
• Καθαρίζει και προστατέυει παράλληλα το σύστημα τροφοδοσίας, μπουζί & βαλβίδες. 
• Τα ειδικά συστατικά του αντικαθιστούν απόλυτα τις λιπαντικές & όχι μόνο ιδιότητες του μολύβδου.
• Δεν καταστρέφει τον καταλύτη.  Δεν περιέχει οργανικές ενώσεις. 
• Επιτρέπει τη χρήση αμόλυβδης βενζίνης σε παλαιότερους κινητήρες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για όλους τους παλαιούς βενζινοκινητήρες και για αγωνιστική χρήση.
Συνιστάται επίσης & για οχήματα με καύσιμα L.P.G.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν από τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Συνιστάται η τακτική χρήση του & σε 
οχήματα που χρησιμοποιούν καύσιμα L.P.G.
2 5 0  m l  α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  2 5 0  λ ί τ ρ α  β ε ν ζ ί ν η ς  με ενσωματωμένο δοσομετρητή.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.  /  Top-Mag: 52-0135-05



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
System Cleaner petrol engines

ΕΙ∆ΙΚΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΒΕΝΖΙΝΗΣ   < POWER >
Petrol power-additive   < octane boster >

Ο σύγχρονος  τρόπος  για  έναν  καθαρό  βενζινοκινητήρα  και  λιγότερη κατανάλωση.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
•  Αφαιρεί αξιόπιστα τις καταθέσεις, ιδίως στις βαλβίδες  εισαγωγής, στο σύστημα  τροφοδοσίας  καυσίμου
 και  σύστημα  ψεκασμού. Ατμοσφαιρικών και  TURBO (INJECTION)
•  Βέλτιστη  λειτουργία  του κινητήρα   και  μείωση  της  κατανάλωσης  καυσίμου.
•  Προστατεύει από την διάβρωση τον κινητήρα και την δεξαμενή καυσίμου.
•  Επαναφέρει την πλήρη  ισχύ του κινητήρα  και  προσφέρει  μία φιλική  προς το  περιβάλλον  καθαρή καύση. 
• Καθαρίζει τα υπολείμματα από το ρεζερβουάρ. Εξαιρετική καλή διάλυση του νερού στην δεξαμενή 
καυσίμου. Αυξάνει την ρευστότητα  καυσίμου  έως και τους -25ο C.
ΧΡΗΣΗ
Άμεση καταπολέμηση. 200 ml σε 10 - 20 λίτρα καυσίμου 15 λεπτά  στο ρελαντί εν στάση. 
Προληπτική προστασία. 200 ml σε  60 λίτρα καυσίμου   χρήση ταξιδιού
200 ml  σε  60 λίτρα  καυσίμου.  Επόμενη χρήση κάθε  5.000-10.000 km.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.
Κατάλληλο  για όλους τους τύπους βενζίνης.      /     Top-Mag: 52-0110-04

…το ειδικό πρόσθετο για καλύτερη επιτάχυνση και περισσότερη δύναµη του κινητήρα.
Με τροποποιητές τριβής <Friction – Modifier> για περισσότερη δύναµη – λιγότερες 
τριβές και φθορά ειδικά στην περιφέρεια των πάνω δακτυλίων του εµβόλου (πιστονιού) 
– ενίσχυση οκτανίων.
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μειώνει την τριβή των εμβόλων στο ελάχιστο λόγω πρόσθετου ειδικού λιπαντικού για μεγαλύτερη  άμεση 
επιτάχυνση. 
• Καθαρίζει και αποτρέπει επικαθήσεις από σύστημα ψεκασμού καυσίμου, καρμπυλατέρ, βαλβίδες μπέκ, 
μπουζί, και το θάλαμο καύσης.
• Διασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση του κινητήρα.  Δυνατό ενισχυτικό οκτανίων.
 • Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.  Αυξάνει την ρευστότητα του καυσίμου έως και τους  -25ο C.
• Προστατεύει από τη διάβρωση.  Προστατεύει τον καταλύτη και το turbo.
• Μειώνει τους θορύβους και  το κροτάλισμα του κινητήρα.
• Οδηγεί σε μία φιλική προς το περιβάλλον καύση και μείωση των ρύπων. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες συμπεριλαμβανομένων
των καταλυτικών και TURBO (INJECTION)
ΧΡΗΣΗ
2 0 0  m l   α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  6 0  -  7 0   λ ί τ ρ α  κ α υ σ ί μ ο υ .  
Επόμενη χρήση μετά από 2000- 3000 km και είναι κατάλληλο γιά όλα τα είδη καυσίμων βενζίνης.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /   Top-Mag: 51-0101-04

Made in Germany
200 ml

μετά πριν

Made in Germany
200 ml

7

Made in Germany
250 ml

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΟΛΥΒ∆ΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ & L.P.G.
Lead replacement petrol engines
….επιτρέπει σε όλους τους κινητήρες που οι έδρες των βαλβίδων δεν έχουν σκλήρυνση 
να λειτουργούν µε καύσιµα χωρίς µόλυβδο (unleaded)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ          
• Λιπαίνει & προστατεύει από την φθορά τις βαλβίδες & τις έδρες χωρίς σκλήρυνση. 
• Δημιουργεί ένα πολύ δυνατό φιλμ προστασίας.
• Καθαρίζει και προστατέυει παράλληλα το σύστημα τροφοδοσίας, μπουζί & βαλβίδες. 
• Τα ειδικά συστατικά του αντικαθιστούν απόλυτα τις λιπαντικές & όχι μόνο ιδιότητες του μολύβδου.
• Δεν καταστρέφει τον καταλύτη.  Δεν περιέχει οργανικές ενώσεις. 
• Επιτρέπει τη χρήση αμόλυβδης βενζίνης σε παλαιότερους κινητήρες.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για όλους τους παλαιούς βενζινοκινητήρες και για αγωνιστική χρήση.
Συνιστάται επίσης & για οχήματα με καύσιμα L.P.G.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν από τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Συνιστάται η τακτική χρήση του & σε 
οχήματα που χρησιμοποιούν καύσιμα L.P.G.
2 5 0  m l  α ρ κ ο ύ ν  γ ι α  2 5 0  λ ί τ ρ α  β ε ν ζ ί ν η ς  με ενσωματωμένο δοσομετρητή.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.  /  Top-Mag: 52-0135-05



Made in Germany
200 ml

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ   ΚΙΝΗΤΗΡΑ  (ΙΣΧΥΡΟ)
Engine Interior Cleaner

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ∆ΙΑΡΡΟΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΨΥΞΗΣ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Kuhlen  Dicht

Με  πολύ υψηλής απόδοσης καθαριστικά πρόσθετα για τον
εσωτερικό καθαρισµό του κινητήρα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Με  πολύ υψηλής απόδοσης καθαριστικά πρόσθετα.
Ισχυρό πρόσθετο σε υγρή μορφή που διαλύει την λάσπη και τα
υπολείμματα στερεάς ή υγρής μορφής από το εσωτερικό του κινητήρα. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Διασπά επιβλαβείς καταθέσεις στον κινητήρα. 
• Αποτρέπει βλάβες του κινητήρα.  Καθαρίζει πλήρως το εσωτερικό του κινητήρα.
• Επαναφέρει την πλήρη ισχύ του κινητήρα.  Εξασφαλίζει  την  παροχή  λίπανσης  του  κινητήρα. 
• Απομακρύνει  τα υπολείμματα λάσπης  (ΜΑΥΡΗ ΛΑΣΠΗ) από το εσωτερικό του κινητήρα.
• Προστατεύει από την  φθορά  του κινητήρα λόγο ελλιπής λίπανσης από φραγμένους  αγωγούς. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το ENGINE INTERIOR CLEANER είναι  για  μία  χρήση  σε  κινητήρες  βενζίνης  η πετρελαίου  
(συμπεριλαμβανομένων   καταλυτικών & turbo)  συμβατό με  όλα τα λιπαντικά  του  εμπορίου.
ΧΡΗΣΗ
200 ml αρκούν  για  έως  4  λίτρα  λιπαντικού.
Σε παλαιά αυτοκίνητα: Tοποθετείται   για 100 -150 km   πριν  την αλλαγή  για απόλυτη επιτυχία.
Σε νέα αυτοκίνητα: Με ζεστό κινητήρα σε λειτουργία για τουλάχιστον 15 λεπτά <Top-Professional>
Αφαιρέστε  τα  παλαιά λάδια  με ζεστό κινητήρα  50 oC και το φίλτρο.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /  Top-Mag: 51-0230-04

….προϊόν κατά των µεγάλων και δαπανηρών επισκευών.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Κλείνει αξιόπιστα μικρές οπές & ρωγμές στο ψυγείο & στο σύστημα ψύξης & θέρμανσης.
• Δεν δημιουργεί καταθέσεις στο σύστημα ψύξης & θέρμανσης.
• Ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο σημείο που υπάρχει η διαρροή.
• Δρα όταν έρχεται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα.
• Απαλλάσει από δαπανηρές επισκευές.
• Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης & τους τύπους ψυγείων.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε το περιεχόμενο στο σύστημα ψύξης.
Είναι συμβατό με όλα τα αντιψυκτικά του εμπορίου.
Διατίθεται σε υγρά μορφή.
200 ml είναι αρκετά για σύστημα ψύξης έως 12 λίτρα 
Δρα αμέσως μετά την εφαρμογή.
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.   /   Top-Mag: 54-0260-04

Made in Germany
200 ml
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ε10  ΒΙΟ-ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 
Etha-PROTECT
Για τις αυξηµένες απαιτήσεις λαµβάνοντας υπόψιν τις συστάσεις των κατασκευαστών 
όσον αφορά τη χρήση βενζίνης Ε10*
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Η αιθανόλη που αναμειγνύεται όλο και περισσότερο στα καύσιμα αυτοκινήτων, είναι οργανικό προϊόν 
και θεωρείται ανανεώσιμο καύσιμο (κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ). 
Πολλές χώρες περιλαμβάνουν πρόσμιξη της βενζίνης μέχρι 5%, ποσοστό που ανέχονται σχεδόν όλοι οι 
τύποι κινητήρων χωρίς προβλήματα. Σε υψηλότερες αναλογίες η αιθανόλη (στη Γαλλία, Γερμανία επί 
του παρόντος είναι περίπου 10%), μπορεί να δημιουργήσει σε πολλούς, ιδιαίτερα σε παλαιότερους 
κινητήρες σοβαρές βλάβες, γιατί  ενεργεί ως ένας ισχυρός διαλύτης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Προστατεύει από τη διάβρωση του χάλυβα και αποτρέπει επιβλαβείς καταθέσεις στις βαλβίδες, το 
καρμπυρατέρ, τα μπεκ και το θάλαμο καύσης.
• Παρέχει την πλήρη ισχύ του κινητήρα.  Βελτιώνει τη σταθερότητα των καυσίμων.
• Ομοιόμορφη ανάμειξη χωρίς προβλήματα.
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο μείγμα για όλους τους βενζινοκινητήρες με αιθανόλη εως 10%
Συνιστάται η τακτική χρήση.  Τα 250ml είναι αρκετά για 250 λίτρα βενζίνης.
Πιστοποιημένο  Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.     /     Art.Nr.: 52-0145-05

Made in Germany
250 ml



TOP-MAG NANO 10-9 ειδικό πρόσθετο λιπαντικού, η μοριακή επίστρωση για το εσωτερικό του
 κινητήρα με βάση την νανοτεχνολογία (NANO-Τechnology) για πολύ μεγάλη μείωση της τριβής
και φθοράς.

• μειώνει την τριβή και τη φθορά έως 35%
• λιγότερες καταθέσεις και θόρυβο
• καλύτερη λίπανση - αύξηση αντοχής πίεσης των λιπαντικών
• υψηλότερη απόδοση του κινητήρα και χαμηλότερη κατανάλωση έως 10%
• αντικαπνιστικό ιδανικό για κινητήρες που μετατράπηκαν σε υγραέριο!
Η επίδραση
Ακόμη και λείες επιφάνειες μετάλλων αποδείχθηκε κάτω από το μικροσκόπιο ότι δεν είναι λείες. 
Τριβή σημαίνει φθορά και μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Το TOP-MAG NANO 10-9 MotorOel 
Additiv "σκληραίνει" την μεταλλική επιφάνεια με χημικά μέσα, σχηματίζει  χημικά μέσω ενεργών 
νανοδομών (bottom-up) ένα ομαλό προστατευτικό στρώμα πάνω στις επιφάνειες τριβής για 
μεγαλύτερη απόδοση του κινητήρα και λιγότερη κατανάλωση καυσίμων.
Το αποτέλεσμα 
Με ένα χημικό ενεργό "MOLEKULARER NANO" μοριακό Nano φιλμ, συμπληρώνει τέλεια το φιλμ
του λιπαντικού και έχει έως αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη μείωση των τριβών και της κατανάλωσης 
καυσίμων.
Δεν δημιουργεί στερεά κατάλοιπα, δεν βουλώνει  το φίλτρο λαδιού και τις διόδους λίπανσης. 
Καθαρός κινητήρας σημαίνει καθαρή καύση και αύξηση απόδοσης του κινητήρα με λιγότερη 
κατανάλωση.
Η NANO-Tεχνολογία βασίζεται σε όλα τα στάδια Nano-έρευνας στο μέγεθος ενός μόνο ατόμου έως 
το μέγεθος από 100 νανομέτρου (nm), 1 nm είναι δισεκατομμυριοστό του μέτρου 10-9. Ένα 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα νανοϋλικά που παρασκευάζονται
με χημικά μέσα από την δημιουργία επιλεγμένων μορίων.
Πλεονεκτήματα TOP-MAG NANO 10-9 MotorOil Additive:
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείωση τριβής και φθοράς από χημικά ενεργές Νανο-δομές.
• Διασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του κινητήρα και μειώνει θεαματικά την κατανάλωση καυσίμων.
• Μειώνει τους θορύβους και σταθεροποιεί την πίεση του λαδιού.
• Αυξάνει την αντοχή πίεσης των λιπαντικών.  Ευκολότερα κρύα ξεκινήματα.
• Προστατεύει από την υποβάθμιση του λιπαντικού και την διάβρωση.
• Επεκτείνει  την διάρκεια ζωής του κινητήρα, μειώνει τις εκπομπές ρύπων.
• Καθαρίζει τον κινητήρα και το σύστημα λίπανσης από επικαθήσεις.
• Συμβατό για χρήση με όλα τα λιπαντικά κινητήρων ορυκτέλαια και συνθετικά και για κινητήρες 
βενζίνης πετρελαίου και ειδικά για υγραεριοκίνηση LPG.
• Μειώνει θεαματικά το κάψιμο λαδιών σε ταλαιπωρημένους κινητήρες.

Δεν περιέχει ΤΕFLON και κεραμικές ουσίες. Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  με ΤUV nord DIN ISO 9001.2008.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 30.000 - 50.000 χλμ. ανεξαρτήτως αλλαγών. 200 ml αρκούν για κινητήρες από 2,5 - 6 λίτρα λιπαντικού.

200 ml
Made in Germany

"εξαιρετικά λεπτό λειτουργικό φιλμ ......" 
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ΑΝΤΙΤΡΙΒΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΝΑΝΟ-Technology

ΤΟP-MAG NANO 10-9  MotorOil  Additive

Made in Germany
50 ml

ΕΙ∆ΙΚΟ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ  ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ (ΙΣΧΥΡΟ)
TOP-MAG   Getriedeol – Power additive  µέ  MοS2   
Το MoS2  δηµιουργεί ένα λιπαντικό φίλµ που επιτυγχάνει τη µεγάλη µείωση των τριβών. 
Αποτρέπει επικίνδυνες επικαθήσεις και μειώνει την κατανάλωση καυσίμων.Tα πολυμελή πρόσθετα αυξάνουν
την δυναμική λειτουργία και προστατεύουν τις μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
Για  ΣΑΖΜΑΝ – ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ  &  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ειδικό προιόν  με  MoS2  και με χαμηλής τριβής πρόσθετα.
•  Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στήν μείωση της τριβής και φθοράς.
•  Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων. 
• Μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη  για επισκευές από  φθορές. 
• Αύξηση της ανθεκτικότητας της  βαλβολίνης.
• Διασφαλίζει ομαλή αλλαγή ταχυτήτων και μείωση των θορύβων. 
• Ασφάλεια καλής λειτουργίας σε καταστάσεις ανάγκης.<έλλειψη λιπαντικού>!!! 
Για όλους τους τύπους βαλβολίνης συνθετικές και μη.
ΧΡΗΣΗ
50 ml σε 2 λίτρα  βαλβολίνης για 70.000 km.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΙΒΗΣ  Δεν είναι κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων,
υγρούς συμπλέκτες και εμβαπτιζόμενα φρένα.
Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.     /  Top-Mag: 51-0240-04 

Top-Mag: 51-0215-04
 



Engine oil
Premium
Νano Technology   10W - 40 / (Ημι-συνθετικό)
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & L.P.G
Τι σημαίνει nano τεχνολογία…
Στην επιστήµη και την τεχνολογία, το πρόθεµα «νάνο» (από την ελληνική λέξη νάνος) σηµαίνει 10-9 = 
0,000000001. Ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες 
χιλιάδες φορές µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας. Ο όρος νανοτεχνολογία χρησιµοποιείται 
εδώ ως περιληπτικός όρος, και καλύπτει τους διαφόρους κλάδους νανοεπιστηµών και νανοτεχνολογιών.
Θεωρητικά, η νανοτεχνολογία αναφέρεται στην επιστήµη και τεχνολογία που αναπτύσσονται σε κλίµακα 
ατόµων και µορίων (νανοκλίµακα)• αναφέρεται επίσης σε επιστηµονικές αρχές και νέες ιδιότητες που µ
πορούµε να κατανοήσουµε και να γνωρίσουµε σε βάθος εργαζόµενοι σ’αυτό το πεδίο. Τέτοιες ιδιότητες µ
πορούµε εν συνεχεία να τις παρατηρούµε και να τις εκµεταλλευόµαστε σε µικροκλίµακα ή µακροκλίµακα 
για την ανάπτυξη π.χ. υλικών και εφευρέσεων µε νεωτεριστικές λειτουργίες και επιδόσεις.
Η νανοεπιστήµη χαρακτηρίζεται συχνά ως οριζόντια, νευραλγική ή επιτρεπτική αφού ουσιαστικά µπορεί να 
εισχωρεί σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας. Συχνά συµβάλλει στην προσέγγιση διαφόρων πεδίων της 
επιστήµης και επωφελείται η ίδια από τη διεπιστηµονική προσέγγιση, ενώ αναµένεται να οδηγήσει σε 
καινοτοµίες που θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση πολλών από τα προβλήµατα µε τα οποία βρίσκεται σήµ
ερα αντιµέτωπη η κοινωνία: Βρυξέλλες, 12.5.2004Επιτροπή Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
Ιδιότητες
Η  ΝΑΝΟ τεχνολογία  είναι ένα προϊόν με αξιοσημείωτες  tribotechnical ιδιότητες. 
Χρησιμοποιεί τις εξαιρετικές ιδιότητες με ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα και δημιουργεί  μια προστατευτική  
μεμβράνη στην επιφάνεια εργασίας με νανο μοριακή επικάλυψη με πολύ μεγάλα αποτέλεσμα. 
Παρέχει αποκατάσταση με  nano  και  microflaws  των επιφανειών τριβής σε  υψηλά φορτία και ταχύτητες 
ολίσθησης.
Το  10W40 SM / CF είναι ένα ειδικό λάδι κινητήρα  με ΝΑΝΟ τεχνολογία που αναπτύχθηκε προκειμένου να 
μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου και για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής των κινητήρων με την μεγάλη μείωση 
της τριβής και θορύβου που επιτυγχάνει.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Premium engine oils.
SAE 10W-40.
API SM / CF. 
ACEA A3/B4.
MB 229.3. 
VW 502.00/505.00
Για 15.000 Klm.
Γερμανικό προιόν με TUV NORD.

Σημείωση: Εάν πρόκειται να 
τοποθετήσετε στον κινητήρα σας τη 
NANO Τεχνολογία για απόλυτη επιτυχία, 
καθαρίστε τον κινητήρα σας με Engine 
Interior cleaner της Top-Mag.

Συσκευασία 4L

Συσκευασία 1L
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Top-Mag: 7206-004

Top-Mag: 7206-001

-40 1 lt. -

-30 1 lt. 1 lt.

-20 1 lt. 1,5 lt.

-10 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

Ειδικό για χαµηλές θερµοκρασίες. Αποµακρύνει τον 
πάγο από το παρµπρίζ. Εξαφανίζει κάθε είδος 
βρωµιάς, λαδιών, αλάτων και εντόµων. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το 
χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη την διάρκεια 
του χρόνου. Kαθαρίζει και προστατεύει το παρµπρίζ και 
τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα.

-20 1 lt. -

-15 1 lt. 1 lt.

-10 1 lt. 1,5 lt.

-5 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠYΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

 Εξαφανίζει κάθε είδος βρωµιάς εντόµων, λαδιών, αλάτων και σκόνης. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη 
την διάρκεια του χρόνου αλλά όχι σε χαµηλές θερµοκρασίες κάτω από 5οC.Kαθαρίζει και 
προστατεύει το παρµπρίζ και τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Συνηστάται και για τον καθαρισµό µπροστινών φανών από έντοµα. Χρησιµοποιείται αυτούσιο 
ή υδατοδιαλυτό σε αναλογία 1:2. Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα. 
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∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

Top-Mag: 12-001

Top-Mag: 12-002
Top-Mag: 12-000

Top-Mag: 12-003

Top-Mag: 12-004

ΣΕ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



-40 1 lt. -

-30 1 lt. 1 lt.

-20 1 lt. 1,5 lt.

-10 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

Ειδικό για χαµηλές θερµοκρασίες. Αποµακρύνει τον 
πάγο από το παρµπρίζ. Εξαφανίζει κάθε είδος 
βρωµιάς, λαδιών, αλάτων και εντόµων. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το 
χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη την διάρκεια 
του χρόνου. Kαθαρίζει και προστατεύει το παρµπρίζ και 
τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα.

-20 1 lt. -

-15 1 lt. 1 lt.

-10 1 lt. 1,5 lt.

-5 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠYΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

 Εξαφανίζει κάθε είδος βρωµιάς εντόµων, λαδιών, αλάτων και σκόνης. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη 
την διάρκεια του χρόνου αλλά όχι σε χαµηλές θερµοκρασίες κάτω από 5οC.Kαθαρίζει και 
προστατεύει το παρµπρίζ και τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Συνηστάται και για τον καθαρισµό µπροστινών φανών από έντοµα. Χρησιµοποιείται αυτούσιο 
ή υδατοδιαλυτό σε αναλογία 1:2. Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα. 
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∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

Top-Mag: 12-001

Top-Mag: 12-002
Top-Mag: 12-000

Top-Mag: 12-003

Top-Mag: 12-004

ΣΕ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ!!!
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-40 1 lt. -

-30 1 lt. 1 lt.

-20 1 lt. 1,5 lt.

-10 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

Ειδικό για χαµηλές θερµοκρασίες. Αποµακρύνει τον 
πάγο από το παρµπρίζ. Εξαφανίζει κάθε είδος 
βρωµιάς, λαδιών, αλάτων και εντόµων. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το 
χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη την διάρκεια 
του χρόνου. Kαθαρίζει και προστατεύει το παρµπρίζ και 
τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα.

-20 1 lt. -

-15 1 lt. 1 lt.

-10 1 lt. 1,5 lt.

-5 1 lt. 2 lt.

Nερό-oC Galaxy

ΣΥΜΠYΚΝΩΜΕΝΟ

windscreen

 Εξαφανίζει κάθε είδος βρωµιάς εντόµων, λαδιών, αλάτων και σκόνης. ∆εν φθείρει τα 
λάστιχα των υαλοκαθαστήρων, τα πλαστικά και το χρώµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί καθ’όλη 
την διάρκεια του χρόνου αλλά όχι σε χαµηλές θερµοκρασίες κάτω από 5οC.Kαθαρίζει και 
προστατεύει το παρµπρίζ και τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. 
Συνηστάται και για τον καθαρισµό µπροστινών φανών από έντοµα. Χρησιµοποιείται αυτούσιο 
ή υδατοδιαλυτό σε αναλογία 1:2. Σας δίνει καθαρό παρµπρίζ για τέλεια ορατότητα. 
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∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

∆ιατίθεται
σε συσκευασία

1 lt., 3 lt.
και 10 x 1 lt.

Top-Mag: 12-001

Top-Mag: 12-002
Top-Mag: 12-000

Top-Mag: 12-003

Top-Mag: 12-004

ΣΕ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ!!!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373
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TRAK με BL-U 100 (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ diesel)
Για  βαριά ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΚΑΦΗ – ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ  ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
∆ιπλασιάζει την διάρκεια αποθήκευσης  και την θερµική σταθερότητα του καυσίµου
για ντίζελ και βιοντίζελ καύσιµα.
Το TRAKµε BL-U 100 έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση µηχανήµατα συγκοµιδής σε
γεννήτριες ντίζελ τα εκχιονιστικά µηχανήµατα ,σκάφη µε εκτεταµένο χρόνο αργίας.
Πολλοί κινητήρες ντίζελ λειτουργούν µόνο σποραδικά ή σε ορισµένες εποχές, για παράδειγµα,
µηχανές, γεννήτριες diesel, άροτρα χιονιού ή σκάφη αναψυχής 
Ο χρόνος αργίας συχνά να υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του καυσίµου ντίζελ και ειδικά του βιοντίζελ.
Έτσι  το πετρέλαιο οδηγεί σε καταθέσεις και απόφραξη του φίλτρου και τις αντλίας υψηλής
πίεσης  και σε  αυξηµένη διάβρωση από την γήρανση του καυσίµου.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
Με το νεο πρόσθετο TRAK BL-U 100, η αποθήκευση και η θερµική σταθερότητα του ντίζελ διπλασιάζεται..
Απολυµένη και καθαρίζει τα µπεκ ψεκασµού, το σύστηµα καυσίµου και το χώρο του κινητήρα, 
την απόδοση του κινητήρα και η λειτουργική αξιοπιστία είναι αυξηµένη. 
Το TRAKµε BL-U 100 εµποδίζει την απανθράκωση στα ακροφύσια των µπεκ  ψεκασµού, 
αλλά προσφέρει επίσης ένα εκτεταµένο πακέτο απόδοσης για περισσότερη δύναµη, 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα και οµαλότερη λειτουργία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
 ∆ιπλασιάζει τη διάρκεια αποθήκευσης του ντίζελ – βιοντίζελ.
 ∆ιατηρεί καθαρά τα ακροφύσια, το σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου και το εσωτερικό του κινητήρα
 απαλλαγµένο από ιζήµατα, επικαθήσεις , µούργα.
Αυξάνει την αποδοτικότητα της µηχανής στο µάξιµουµ.
Βελτιωµένη – καθαρίζει τα ακροφύσια και αντλία ψεκασµού.
Ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης ανάφλεξης
Αυξάνει τον αριθµό κετανίου και βελτιώνει τη συµπεριφορά ψυχρής εκκίνησης
Ο κινητήρας λειτουργεί πιο οµαλά και αθόρυβα,µειώνοτας τα χτυπήµατα και τις τριβές.
Προστατεύει και λιπαίνει την αντλίας υψηλής.

Το TRAK µε BL-U 100 diesel 1:1000  
Κατάλληλο για το πετρέλαιο κίνησης έως και µε 20% bio-diesel!
ΧΡΗΣΗ
1 λίτρο TRAK µε BL-U 100  για 1000 λίτρα πετρελαίου.
 Πιστοποιηµένο Γερµανικό προιόν µε  DINISO 9001.2008

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 41-1833-10

πριν μετά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ !!
MLUBE 1:15  200ml
Συναντά απαιτήσεις όλων των παραδοσιακών υδραυλικών  λαδιών.
-Άριστη προστασία οξείδωσης και υψηλό επίπεδο θερµικής σταθερότητας.
-Εξαιρετικό σύστηµα κατά της φθοράς για την προστασία των εξαρτηµάτων του συστήµατος
  και εξασφάλιση της άριστηςαπογαλακτωµατοποιητικής ικανότητας.
-Αποτρέπει το σχηµατισµό λεκέδων (βερνίκι) στις επιφάνειες και διατηρεί το σύστηµα καθαρό.
-Προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
-Βοηθά στην επέκταση του χρόνου ζωής του λαδιού και των υδραυλικών συστηµάτων.
-Κατάλληλο για έλαια βάσης της οµάδας Ι και II.
ΧΡΗΣΗ
200ml MLUBE αρκούν για 15 λίτρα υδραυλικού λαδιού.
Πιστοποιηµένο γερµανικό προϊόν µε TUV nord.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 51-0255-04



ADBLUE
Για όλους τους τύπους οχηµάτων µε SCR       
(Selective Catalytic Reduction - Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). 
Το Adblue® είναι ένα υψηλής καθαρότητας άχρωμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας 32,5%, όπου χρησιμοποιείται για να μειώνει τις 
εκπομπές δηλητηριωδών αερίων μονοξειδίου του αζώτου στα καυσαέρια που παράγονται από τους πετρελαιοκινητήρες. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•  Το διάλυμα δρα ως αναγωγικό μέσο για SCR συστήματα (Selective Catalytic Reduc-
tion - Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή). 
•  Το Adblue® ανάγει τα οξείδια του αζώτου NOx που εκπέμπονται σε άζωτο, νερό και 
διοξείδιο του άνθρακα που είναι συστατικά του ατμοσφαιρικού αέρα. Το προϊόν 
τοποθετείται σε ειδικό ρεζερβουάρ του οχήματος. 
•  Μια ηλεκτρονική μονάδα υπολογίζει συνεχώς την ακριβής ποσότητα του AdBlue® 
που πρέπει να ψεκαστεί στο ρεύμα καυσαερίων. 
• Η απαραίτητη ποσότητα για φορτηγά κυμαίνεται στο 5% περίπου της κατανάλωσης 
του καυσίμου.
 Οι κατασκευαστές των  οχημάτων γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της υψηλής 
ποιότητας του προϊόντος, για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα 
πρέπει να ακολουθούνται DIN V 70070 και το ΙSO 22241 κατά την παρασκευή του όπως 
και οι κανονισμοί CEFIC για την μεταφορά και την αποθήκευση του.
•  Μόνο η χρήση αυτού του υψηλής ποιότητας διαλύματος επεξεργασίας καυσαερίων 
μπορεί να εγγυηθεί την άψογη λειτουργία του καταλυτικού μετατροπέα όσον αφορά 
την μείωση της εκπομπής των οξειδίων του αζώτου ΝΟx.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το Adblue όταν αυξάνει κατά πολύ ο χρόνος αποθήκευσης έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεσή του και σχηματίζεται 
υδροξείδιο του αμμωνίου και μονοξείδιο του άνθρακα και παύει πλέον να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου DIN 70070. 
Οταν εξασφαλίζεται η μέγιστη θερμοκρσία αποθήκευσης των 25°C, το Adblue συνεχίζει να καλύπτει τις προδιαγραφές του 
πρότυπου DIN 70070 τουλάχιστον για 12 μήνες μετά το χρόνο παρασκευής του.
Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν πρέπει να υπρεβαίνει τους 30°C γιατί ευνείται ο σχηματισμός αμμωνίας ενώ αυξάνεται η 
πίεση στη δεξαμενή. 
Επιπλέον η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 11°C για να αποφεύγεται η κρυσταλοποίηση. 
Η συνολική διάρκεια ζωής του Adblue δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 15 μήνες.
 To Adblue είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα 
οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. 
Το Adblue δεν είναι ούτε επικίνδυνο στη χρήση του (εκρηκτικό ή εύφλεκτο), αλλά ούτε και βλαβερό προς το περιβάλλον. 
Παρόλα αυτά, είναι διαβρωτικό εάν έρθει σε επαφή με ορισμένα υλικά και για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένα υλικά τόσο για την παραγωγή όσο και για την αποθήκευση του.
Σήμερα, κάθε κατασκευαστής φορτηγών και λεωφορείων έχει μοντέλα που απαιτούν τη χρήση Αdblue. Πιο συγκεκριμένα το 
Αdblue αποθηκεύεται σε μία ειδική  δεξαμενή και δεν αναμειγνύεται με το καύσιμο.

ΧΡΗΣΗ
Η χρήση του γίνεται μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται SCR Selective Catalytic Reduction -Σύστημα Επιλεκτικής 
Κατάλυσης. Ιδιαιτέρα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία του οχήματος είναι το να χρησιμοποιείται AdBlue υψηλής 
ποιότητας. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί πρότυπα που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την παρασκευή του.
Αυτά είναι το DIN V 70070 και το ΙSO 22241 όπως και οι κανονισμοί του CEFIC αναφορικά με την μεταφορά και την 
αποθήκευση του.  
Η ονομασία ΑdBlue είναι κατοχυρωμένο λογότυπο που ανήκει στην V.D.A. (Verband der Automobilindustrie) Γερμανική 
Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών.

Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008. 

Συσκευασία 1 lt.:       Art Nr. 42-4000 -10
Συσκευασία 10 lt.:    Art Nr.  42-4000

Made in Germany
1 lt.

Made in Germany
10 lt.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Φίλτρων Σωµατιδίων Πετρελαίου  D.P.F
Καθαρίστε το φίλτρο σωµατιδίων  πετρελαίου D.P.F αντί να το αντικαταστήσετε.
Το Σετ Καθαρισμού Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου είναι μια πολύ οικονομική λύση για βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων 
πετρελαίου D.P.F. Μπορεί μέχρι σήμερα να αλλάζατε τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου, αλλά αυτό ανήκει πια στο παρελθόν.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Σετ Καθαρισμού Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου D.P.F αποτελείται από ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου και ένα διάλυμα έκπλυσης  φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, 
διαλύουν αποτελεσματικά τις επικαθίσεις στο D.P.F.
1  Το συμπυκνωμένο καθαριστικό φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου 
D.P.F. ψεκάζεται απευθείας στο φίλτρο σωματιδίων μέσω της ειδικής 
οπής με τη βοήθεια ανοξείδωτου πιστολιού πεπιεσμένου αέρα, 
απομακρύνοντας έτσι τις επικαθίσεις και άλλους ρύπους. 
Εφαρμόζοντας, στη συνέχεια, το διάλυμα έκπλυσης φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου, απομακρύνονται και τα τελευταία 
αποκολλημένα κατάλοιπα.
2 Ανάλογα με το μέγεθος του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου, η 
αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένου καθαριστικού φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου ψεκάζεται απευθείας στο φίλτρο ανά 5 έως 10 
δευτερόλεπτα με ενδιάμεσο διάλειμμα 5 έως 10 δευτερολέπτων 
αντίστοιχα. Χάρη σε έναν μειωτήρα πίεσης, το πιστόλι πεπιεσμένου 
αέρα διατηρεί την πίεση σε σταθερό επίπεδο (4.0 bar μέγ.), 
επιτρέποντας την ομοιόμορφη κατανομή του συμπυκνωμένου 
καθαριστικού. 
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου μπορεί να αφαιρεθεί για τον 
καθαρισμό και θα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, το φίλτρο 
σωματιδίων πετρελαίου D.P.F πρέπει να πλένεται με το διάλυμα 
έκπλυσης. Το διάλυμα έκπλυσης φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (1000 
ml) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.
4   Ξεκινήστε την αναγέννηση ή οδηγήστε για τουλάχιστον 20 λεπτά 
μετά τον καθαρισμό, ώστε να ολοκληρωθεί η αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Η συνολική διαδικασία είναι 
απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον και το διάλυμα έκπλυσης εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
 Το αποτέλεσμα. 
Μεγάλη μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.  Άλλο ένα πλεονέκτημα του Σετ Καθαρισμού 
Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου είναι ότι το συμπυκνωμένο καθαριστικό αρκεί για έως και τρεις εφαρμογές.
Συμπυκνωμένο Καθαριστικό Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
1000 ml (για έως και τρεις εφαρμογές) 53-0176-10
Διάλυμα Έκπλυσης Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
1000 ml  Art Nr. 53-0177-10
Συμπυκνωμένο Καθαριστικό Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
5 LITRA  (για έως και 15 εφαρμογές)  Art Nr. 53-0176-16
Η δοσολογία εξαρτάται από το μέγεθος του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
Συμπυκνωμένο καθαριστικό D.P.F       Όγκος φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
500 ml 
750 ml 
1.000 ml 

1.600 ml
2.400 ml
3.200 ml

Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν
DIN ISO 9001.2008. 

Reinigung DPF am VW Passat
2.0 Diesel HN-F-3313

* Αρκεί η προσθήκη 1/3 περίπου του όγκου
του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου D.P.F

Made in Germany
250 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΘΑΛΗΣ  ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  D.P.F
Cat  clean
.. εύκολος καθαρισµός και αναζωογόνηση φίλτρου µικροσωµατιδίων αιθάλης
Το μόνιμο πρόσθετο που αναζωογονεί το φίλτρο D.P.F κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα, χωρίς 
συντήρηση, χωρίς καθυστερήσεις.
Χωρίς προβλήματα με την άμεση καύση σωματιδίων αιθάλης το φίλτρο παραμένει καθαρό. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•Μειώνει τη θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης και να εξασφαλίζει την συνεχή καύση της.
• Παρατείνει τα διαστήματα συντήρησης του φίλτρου αιθάλης D.P.F όλων των τύπων και το κρατάει καθαρό.
• Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου από λιγότερο συχνές φάσεις καθαρισμού του φίλτρου.
• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρύπων του οχήματος μειώνονται δραστικά το μαύρο καπνό που βγαίνει 
από την εξάτμιση. 
• Συνιστάται και σε παλιά αυτοκίνητα που δεν κάνουν καλή καύση.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Οι καταθέσεις αιθάλης στο φίλτρο σωματιδίων D.P.F καίγονται σε μια θερμοκρασία  500-600° C περίπου, 
τιμές που σπάνια επιτυγχάνονται κατά την φυσιολογική λειτουργία του οχήματος. Τα μόρια αιθάλης 
(κάπνας) συγκεντρώνονται στο φίλτρο και μόνο με την αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων το 
φίλτρο μπορεί να αναζωογονηθεί. Στο σημείο αυτό το Cat-Clean λειτουργεί ως καταλύτης και μειώνει την 
υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης τόσο χαμηλά που ακόμη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας με 
χαμηλά φορτία (κίνηση στη πόλη με χαμηλές ταχύτητες) συνεχώς να καίγεται. 
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό καύσιμου, για τακτική χρήση.
Τα 250ml αρκούν για 250 λίτρα καυσίμου, με δοσομετρητή των 25ml για κάθε 25 λίτρα πετρελαίου.
Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /    Art.Nr.:53-0175-05   
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Φίλτρων Σωµατιδίων Πετρελαίου  D.P.F
Καθαρίστε το φίλτρο σωµατιδίων  πετρελαίου D.P.F αντί να το αντικαταστήσετε.
Το Σετ Καθαρισμού Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου είναι μια πολύ οικονομική λύση για βουλωμένα φίλτρα σωματιδίων 
πετρελαίου D.P.F. Μπορεί μέχρι σήμερα να αλλάζατε τα φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου, αλλά αυτό ανήκει πια στο παρελθόν.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Το Σετ Καθαρισμού Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου D.P.F αποτελείται από ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου και ένα διάλυμα έκπλυσης  φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου. Όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, 
διαλύουν αποτελεσματικά τις επικαθίσεις στο D.P.F.
1  Το συμπυκνωμένο καθαριστικό φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου 
D.P.F. ψεκάζεται απευθείας στο φίλτρο σωματιδίων μέσω της ειδικής 
οπής με τη βοήθεια ανοξείδωτου πιστολιού πεπιεσμένου αέρα, 
απομακρύνοντας έτσι τις επικαθίσεις και άλλους ρύπους. 
Εφαρμόζοντας, στη συνέχεια, το διάλυμα έκπλυσης φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου, απομακρύνονται και τα τελευταία 
αποκολλημένα κατάλοιπα.
2 Ανάλογα με το μέγεθος του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου, η 
αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένου καθαριστικού φίλτρων 
σωματιδίων πετρελαίου ψεκάζεται απευθείας στο φίλτρο ανά 5 έως 10 
δευτερόλεπτα με ενδιάμεσο διάλειμμα 5 έως 10 δευτερολέπτων 
αντίστοιχα. Χάρη σε έναν μειωτήρα πίεσης, το πιστόλι πεπιεσμένου 
αέρα διατηρεί την πίεση σε σταθερό επίπεδο (4.0 bar μέγ.), 
επιτρέποντας την ομοιόμορφη κατανομή του συμπυκνωμένου 
καθαριστικού. 
Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου μπορεί να αφαιρεθεί για τον 
καθαρισμό και θα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, το φίλτρο 
σωματιδίων πετρελαίου D.P.F πρέπει να πλένεται με το διάλυμα 
έκπλυσης. Το διάλυμα έκπλυσης φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (1000 
ml) πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο 
σκοπό.
4   Ξεκινήστε την αναγέννηση ή οδηγήστε για τουλάχιστον 20 λεπτά 
μετά τον καθαρισμό, ώστε να ολοκληρωθεί η αναγέννηση του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. Η συνολική διαδικασία είναι 
απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον και το διάλυμα έκπλυσης εξατμίζεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
 Το αποτέλεσμα. 
Μεγάλη μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.  Άλλο ένα πλεονέκτημα του Σετ Καθαρισμού 
Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου είναι ότι το συμπυκνωμένο καθαριστικό αρκεί για έως και τρεις εφαρμογές.
Συμπυκνωμένο Καθαριστικό Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
1000 ml (για έως και τρεις εφαρμογές) 53-0176-10
Διάλυμα Έκπλυσης Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
1000 ml  Art Nr. 53-0177-10
Συμπυκνωμένο Καθαριστικό Φίλτρων Σωματιδίων Πετρελαίου
5 LITRA  (για έως και 15 εφαρμογές)  Art Nr. 53-0176-16
Η δοσολογία εξαρτάται από το μέγεθος του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
Συμπυκνωμένο καθαριστικό D.P.F       Όγκος φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
500 ml 
750 ml 
1.000 ml 

1.600 ml
2.400 ml
3.200 ml

Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν
DIN ISO 9001.2008. 

Reinigung DPF am VW Passat
2.0 Diesel HN-F-3313

* Αρκεί η προσθήκη 1/3 περίπου του όγκου
του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου D.P.F

Made in Germany
250 ml

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΙΘΑΛΗΣ  ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ  D.P.F
Cat  clean
.. εύκολος καθαρισµός και αναζωογόνηση φίλτρου µικροσωµατιδίων αιθάλης
Το μόνιμο πρόσθετο που αναζωογονεί το φίλτρο D.P.F κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα, χωρίς 
συντήρηση, χωρίς καθυστερήσεις.
Χωρίς προβλήματα με την άμεση καύση σωματιδίων αιθάλης το φίλτρο παραμένει καθαρό. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
•Μειώνει τη θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης και να εξασφαλίζει την συνεχή καύση της.
• Παρατείνει τα διαστήματα συντήρησης του φίλτρου αιθάλης D.P.F όλων των τύπων και το κρατάει καθαρό.
• Μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου από λιγότερο συχνές φάσεις καθαρισμού του φίλτρου.
• Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ρύπων του οχήματος μειώνονται δραστικά το μαύρο καπνό που βγαίνει 
από την εξάτμιση. 
• Συνιστάται και σε παλιά αυτοκίνητα που δεν κάνουν καλή καύση.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Οι καταθέσεις αιθάλης στο φίλτρο σωματιδίων D.P.F καίγονται σε μια θερμοκρασία  500-600° C περίπου, 
τιμές που σπάνια επιτυγχάνονται κατά την φυσιολογική λειτουργία του οχήματος. Τα μόρια αιθάλης 
(κάπνας) συγκεντρώνονται στο φίλτρο και μόνο με την αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων το 
φίλτρο μπορεί να αναζωογονηθεί. Στο σημείο αυτό το Cat-Clean λειτουργεί ως καταλύτης και μειώνει την 
υψηλή θερμοκρασία ανάφλεξης της αιθάλης τόσο χαμηλά που ακόμη και κατά τη διάρκεια λειτουργίας με 
χαμηλά φορτία (κίνηση στη πόλη με χαμηλές ταχύτητες) συνεχώς να καίγεται. 
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο ρεζερβουάρ πριν τον ανεφοδιασμό καύσιμου, για τακτική χρήση.
Τα 250ml αρκούν για 250 λίτρα καυσίμου, με δοσομετρητή των 25ml για κάθε 25 λίτρα πετρελαίου.
Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /    Art.Nr.:53-0175-05   



ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΟΤΟ
Power Racing Performance Additive   

Η νέα φόρµουλα ενέργειας που  µειώνει την τριβή και τη φθορά.
Αυξάνει την αποδοτικότητα του κινητήρα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αποτρέπει την τριβή στους άνω δακτυλίους των  εμβόλων.
• Καθαρίζει και προστατεύει το καρμπυρατέρ - βαλβίδες - μπεκ -
μπουζί και θάλαμο καύσης.
• Εξασφαλίζει την πλήρη απόδοση του κινητήρα.
• Μεγάλη μείωση τριβών, αυξάνει την ιπποδύναμη. 
• Εξοικονομεί βενζίνη.
• Μειώνει τις φθορές του κινητήρα.
• Προστατεύει από τη διάβρωση.
• Προλαμβάνει και αποτρέπει το χτύπημα (πυράκια). 
• Αποτρέπει το πάγωμα της βενζίνης <card icing>.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρησιμοποιείται ανεπιφύλακτα και για εξωλέμβιες έως 80 ίππων.
Συνιστάται για τακτική χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό καύσιμων.
Oδηγήστε για 15-30 λεπτά με υψηλές στροφές τον κινητήρα.
50 ml για 10-20  λίτρα  βενζίνης.
Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008.
Art.Nr.: 52-0101-02-Moto    

ΕΙ∆ΙΚΟ  Πρόσθετο  χειµερινής προστασίας  
Moto  2T- 4T &  Έξωλέµβιες  έως - 80 HP
Winder   Protection   Additiv 

Ειδικό πρόσθετο ιδιαίτερα κατάλληλο για εποχιακό παροπλισµό µοτοσικλετών.
Κατάλληλο και για  µηχανές  θαλάσσης  εξωλέµβιες  έως 80 HP.
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Ανεπιφύλακτα και  ιδιαίτερα κατάλληλο για εποχιακό παροπλισμό. 
• Προστατεύει από τη διάβρωση στο ρεζερβουάρ ακόμα και στην φάση ατμών.
• Αυξάνει την  ιδιότητα λίπανσης του καυσίμου.  
• Μειώνει τη φθορά και τις καταθέσεις.
• Εύκολα και άμεσα κρύα ξεκινήματα.
• Βελτιώνει τη ροή του καυσίμου. 
• Εξασφαλίζει την πλήρη απόδοση του κινητήρα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χρησιμοποιείται ανεπιφύλακτα και για εξωλέμβιες έως 80 ίππων.
50 ml για 10-20  Λίτρα βενζίνης.
Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008.
Art.Nr.: 52-0150-02 - Moto
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Του πολυπρωταθλητή οδηγού αγώνων αυτοκινήτου 
Δημήτρη Μανωλόπουλου

 ����

Με κάθε παραγγελία άνω των 200
δωρεάν ένα βιβλίο
“������� ��� ������� �������”

Made in Germany 50 ml

Made in Germany 50 ml

 ΜΟΤΟ 
2T-4T

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ  L.P.G
Gas  Lube  Premium
Πολυλειτουργικό κατά της φθοράς πρόσθετο για οχήµατα που κινούνται µε L.P.G 
υγραέριο Απευθείας χορήγηση στο υγραέριο µέσω ενός συστήµατος ελέγχου της 
ποσότητας έγχυσης <ΛΑ∆ΙΕΡΑΣ>
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αντισταθμίζει την έλλειψη ιδιοτήτων λίπανσης του υγραερίου κίνησης (μέσω λαδιέρας)
• Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων και την εκπομπή ρύπων.
• Μειώνει την φθορά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
• Ψύχει και λιπαίνει τις βαλβίδες και τους θαλάμους καύσης
• Προστατεύει τις βαλβίδες και τα έδρανα αυτών από υψηλά φορτία
• Καθαρίζει injection και το σύστημα καυσίμου
Το προιόν έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση από το Γερμανικό Υπουργείο Προστασίας του 
Περιβάλοντος και έχει δοκιμαστεί  εγκριθεί για χρήση και από την  Γερµανική DEKRA
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
Το υγραέριο δεν έχει τις ιδιότητες λίπανσης της βενζίνης, με αποτέλεσμα να φθείρονται βαλβίδες και 
έδρες βαλβίδων γρηγορότερα. Ιδιαίτερα δραστικό, υψηλής συμπύκνωσης πρόσθετο για χρήση 
οχήματα με υγραεριοκίνηση για την προστασία των βαλβίδων και 
των εδρών από την τριβή και την φθορά.
Το ειδικά σχεδιασμένο για τους κινητήρες υγραερίου GasLube, όχι μόνο λιπαίνει 
τις βαλβίδες και έδρες βαλβίδων, αλλά καθαρίζει τα μπεκ και το σύστημα καυσίμου.  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η προσθήκη γίνεται απευθείας στη θύρα εισαγωγής χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα έγχυσης 
(λαδιέρα). 
Το σύστημα έγχυσης εξασφαλίζει ότι πάντα η σωστή ποσότητα του προσθέτου, προστίθεται στο 
υγραέριο.
 Τα 1000 ml είναι αρκετά για 1000 λίτρα υγραερίου.
Γερμανικό προιόν DIN ISO 9001.2008.    /    Art.Nr.: 52-0120-10

LUKOIL LUXE L.P.G ( ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ )
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΩΣ 600OC
SAE  10 W - 40  API SL
Ειδικά σχεδιασμένο για κινητήρες αυτοκινήτων ή pick-upφορτηγάκια με 
υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) ή σύστημα δύο καυσίμων: υγραέριο και 
βενζίνη. Συνιστάται για τους κινητήρες που χρησιμοποιούν λιπαντικά 
προδιαγραφών APISLή χαμηλότερες. Αυτό το λιπαντικό είναι ένα μίγμα υψηλής 
ποιότητας βασικών ελαίων, υψηλού δείκτη ιξώδους και πρόσθετων. Κύριες 
ικανότητες αυτών των λιπαντικών είναι: σημαντική μείωση της φθοράς, προστασία 
υψηλού επιπέδου στη μηχανή ενάντια στη διάβρωση, αυξημένη θερμική 
σταθερότητα, με βέλτιστη αναλογία βασιμότητας του βασικού ελαίου και του 
χαμηλού επιπέδου τέφρας.
Κατάλληλο για όλες τις εποχές του χρόνου.
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 7005-001 & 7005-004

LUKOIL  GENESIS ADVANCED (NEW  !! ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
SAE  10W-40 API SL/CF
API SL. ZMZ .AVTOVAZ. MB-Approval 229.1; ACEA A3/B3-04; ACEA 
A3/B4; API SL
MB- Approval 229.3,VW 502.00/ 505.00 RENAULT RN 0700,PSA B71 
2294.
Συνθετικά υψηλής ποιότητας λιπαντικά κατάλληλα για σύγχρονους κινητήρες ντίζελ 
και βενζίνης, εφοδιασμένους με τούρμπο σε αυτοκίνητα και φορτηγάκια pick-up. 
Λόγω της σύνθεσης τους, το φιλμ του λιπαντικού στον κινητήρα είναι σταθερό σε 
όλες τις επιφάνειες που λιπαίνονται εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία του 
κάτω από κανονικές και ακραίες συνθήκες. Η διάρκεια ζωής του κινητήρα 
επεκτείνεται, αυξάνονται οι επιδόσεις και ο θόρυβος μειώνεται.
Τελευταίας τεχνολογίας φόρμουλα .
Υψηλή προστασία για τον κινητήρα από τη φθορά και τη διάβρωση κάτω από τις πιο 
αντίξοες συνθήκες λειτουργίας.
Ουδέτερο προς τον καταλυτικό μετατροπέα αυτόματων οχημάτων.
Αυξάνει τις επιδόσεις του κινητήρα και μειώνει τον θόρυβο.
ΚΩΔΙΚΟΣ: 7002-001 & 7002-004
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Made in Germany
1000 ml

INPRO 2012
Award for GasLube Spezial
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ΤΑ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ !!! 
Τα λιπαντικά  KEDOM είναι  προϊόντα υψηλής 
τεχνολογίας!
Παρέχουν μεγάλη θερμική σταθερότητα και αντοχή στην 
φθορά και την οξείδωση, τόσο στις υψηλές όσο και στις 
χαμηλές θερμοκρασίες.!
Με πλήρη γκάμα για όλους τους 
κινητήρες,injection,πολυβάλβιδους, καταλυτικούς, 
συμβατικούς,turbo,turbo diesel και ειδικά λιπαντικά για 
σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα και βιομηχανικές 
βαλβολίνες , παρέχουν άμεση λίπανση του κινητήρα ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν οικονομία καυσίμων και 
μειωμένες εκπομπές καυσαερίων.

5W 30   SYNTHETIC ULTRA    
API SL, ACEA A1/B1-08, A3/B3-08, A3 B4-08, A5/B5-8, MBp229.3 /p229.5 
,BMW LL-01 , OPEL LL -01 , OPEL LL –B- 025 , VW 501 01/502 00, FORD  
WSS-M2C913C,RENAULT 0700.
100 % συνθετικό λιπαντικό.
5W 40    SYNTHETIC  ULTRA    100% 
API SM , ACEA A3/B3-08 , A3/B4-08, MB p229.3 / p229.5, BMW LL-01, VW 501 
01 /502 00 / 505 00,OPEL GM –LL-B 025, RENAULT 0710 / 0700, PORCE A 40.
100 % συνθετικό λιπαντικό.
10W 40    SYNTHETIC ENERGY                        
API SL / CF /CF-4, ACEA A3 -02 / B3-98 MERCEDES BENZ 229,1.
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υψηλής απόδοσης. 
15W 50    SYNTHETIC ENERGY
API SL / CF /CF-4, ACEA A3 -02 / B3-98 MERCEDES BENZ 229,1.
Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό υψηλής απόδοσης. 
20W 50    EXTRA POWER                 
API SJ / CF /CF -4, MB 228.1 /229.1 ACEA E2 – 96 / A3 -02, MAN 270 /1, 
MTU OT -2 VOLVO VBS, ALLISON C4 .
Υπέρ ενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά.
75W 90    VALBOLINE SYNTHETIC MULTI   PLUS  
API GL -5 , MIL – L 2105D ,MAN 342 N.
Συνθετικής τεχνολογίας βαλβολίνη για τελευταίας τεχνολογίας κιβώτια 
ταχυτήτων 
A.T.F  TRANSMISSION FLUID                   
GENERAL MOTORS  DEXRON  IID and IIIG , FORD,SMERCON , ALLISON C -4 
,MERCEDES BENZ SHEET 236.1  ZF TE – ML 09 / 11 / 14 , VOITH , CATERPIL-
LAR TO -2 HAGGLUNDUS DENISON HF – 0 . 
Κορυφαίας ποιότητας λιπαντικό αυτόματο κιβώτιο ταχύτητας.  
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ   ΠΑΡΑΦΛΟΥ  - 36 ο C      G12 
VAG TL 7740, MERCEDES  MB 325.3, FORD  ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D & 
ESD M97 B49-A, OPEL GM QL 130100, GM 1899 M, US 6277 M, RENAULT 41- 
01 – 001, MAN 248 , 324 & B & W D 36 5600, VOLVO, JOHN DEERE H 24 B1 & 
C1 LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10, MACK 014GS 17004.
Εξαιρετικής ποιότητας, προαναμιγμένο (έτοιμο προς χρήση)
ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ  DOT 4 
Εξαιρετικής ποιότητας υγρό για το κύκλωμα φρένων των τροχοφόρων.

            

Τα λιπαντικά KEDOM εφαρμόζουν τα αυστηρότερα συστήματα ελέγχου διασφαλίζοντας έτσι κορυφαία
ποιότητα στον τομέα της ανάμειξης, αποθήκευσης, συσκευασίας και της διάθεσης των λιπαντικών. 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ποιότητα και με το διεθνές πιστοποιητικό ISO 9001:2008.

KEDOM  λιπαντικά – αντιψυκτικά.

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
 ΠΑΡΑΦΛΟΥ - 20 ο C   

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ
 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  - 100 οC 
 (αραιώνεται με αναλογίες )



Made in Germany
200 ml

…ειδικό πρόσθετο πού εξουδετερώνει τους θορύβους των υδραυλικών ωστηρίων.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εξουδετερώνει τους θορύβους των υδραυλικών ωστηρίων. 
• Μειώνει την τριβή & την φθορά.  Καθαρίζει τις θυρίδες των βαλβίδων. 
• Εξασφαλίζει την ιδανική & αξιόπιστη λειτουργία του κινητήρα. 
• Βελτιώνει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του λιπαντικού.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες βενζίνης & πετρελαίου καταλυτικών & turbo.
ΧΡΗΣΗ
Προστίθεται στο νέο λάδι, μετά την αλλαγή λαδιών.
Δρα στην διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα αμέσως μετά την χρήση. 
200 ml αρκούν για 4 λίτρα λαδιού. 
Πιστοποιημένο γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008   /  Art Nr. 51-0250-04
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Made in Germany
200 ml

…υψηλών επιδόσεων πρόσθετο κατά των διαρροών λιπαντικών σε κινητήρες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ειδικό προιόν με δραστικά συστατικά τα οποία αναζωογονούν τις φλάντζες, τα Ο-ring . 
Επίσης τις τσιμούχες του κινητήρα, των υδραυλικών συστημάτων, διαφορικών, σασμάν.
(προσοχή απαγορεύεται η χρήση σε αυτόματα σασμάν).
Βελτιώνει σημαντικά την ελαστικότητα, την αντοχή σε εφελκυσμό & επιμήκυνσή τους με αποτέλεσμα 
την μείωση των διαρροών του λιπαντικού από την κακή στεγανότητα.
ΧΡΗΣΗ
Προσθέστε στο σύστημα λίπανσης, είναι συμβατό με όλα τα λιπαντικά του εμπορίου
200 ml είναι αρκούν για έως 3 λίτρα λαδιού
Κατάλληλο για όλα τα συστήματα λίπανσης βενζινοκινητήρων & πετρελαιοκινητήρων
Δρα κατά την λειτουργία του κινητήρα αμέσως μετά την εφαρμογή
Πιστοποιημένο Γερμανικό προιόν  DIN ISO 9001.2008.    /    Art Nr. 51-0220-04

ΠΡΟΣΘΕΤΟ  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΩΣΤΗΡΙΩΝ
Hydrostossel   Additiv

..

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ∆ΙΑΡΡΟΩΝ  ΛΑ∆ΙΟΥ  
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Stoppt  Motorol  Verlust..

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
                                  ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
                          ΚΑΡΤΕΛΑ 72 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
                 Σ Ε  1 2  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Τ Ι Κ Α  Α Ρ Ω Μ Α Τ Α

ΚΑΡΤΕΛΑ 72 ΤΕΜ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ.

ΣΕ
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΕΣ

ΤΙΜΕΣ!!!

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



USA technology

10 years

ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...
ΙΟΝΙΣΤΗΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΤΗΣ – ΜΕΙΩΤΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Top-Mag  - Fuel Saver  -  Super duty

Gas Αερίου - Υγραερίου

Βενζίνης - Πετρελαίου

25% - 60%
Οικονοµία στα καύσιµα

Μειώνει την κατανάλωση καυσίµων έως 25 %.

Ο ιονιστής TOP-MAG είναι ο μοναδικός κατασκευασμένος από 4 συστατικά τελευταίας γενιάς 2011 αμερικάνικης 
τεχνολογίας πού μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 25 % μόνος του και  έως 35 % με την βοήθεια δύο 
NANO technology γερμανικών TOP-MAG αντιτριβικών που τοποθετούνται στον κινητήρα και στο σαζμάν και διαφορικό.
Εξοικονομεί καύσιμα και είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσεως βενζίνης – πετρελαίου.
 Για όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσεως όπως αυτοκίνητα – μοτοσικλέτες – γεννήτριες – καυστήρες - φορτηγά – σκάφη - 
τρακτέρ – λεωφορεία – μηχανήματα βαρέως τύπου.
O ιονιστής τοποθετείται στην παροχή του καύσιμου πλησίον της μπεκιέρας ή καρμπυρατέρ – μπεκ – injection σε 2 λεπτά.
Διαχωρίζει τα μόρια του υδρογόνου και άνθρακα μετατρέποντας τα σε κατιόντα και τα φορτίζει θετικά.
Τα μαγνητικά πεδία της ατμόσφαιρας και των μετάλλων που έρχονται σε επαφή  με το καύσιμο αποδομούν μέρος των 
μορίων του, καθώς κάποια άτομα αποκολλώνται από την χημική ένωση που αποτελεί το καύσιμο.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του καυσίμου αχρηστεύεται και βγαίνει από την εξάτμιση άκαυστο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  Σπατάλη καυσίμων και φθορές στον κινητήρα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
• Μεγάλη μείωση κατανάλωσης καυσίμου έως 25%.
• Επαναφέρει την χαμένη δύναμη του κινητήρα.
• Μειώνει τους ρύπους έως 60%.
• Σταματάει την προανάφλεξη <πυράκια>.
• Επιτυγχάνει πλήρη καύση.
• Αυξάνει την ροπή του κινητήρα.
• Καθαρίζει τις ακίδες των μπουζί.
• Αυξάνει την ζωή του καταλύτη.
• Στρώνει την λειτουργία του κινητήρα.
• Καθαρίζει τον αισθητήρα  ΛΑΜΔΑ  λόγο τέλειας καύσης.
Διαθέτει πιστοποιητικά CE –ISO 9001.2000, 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και 3 μηνη εγγύηση επιστροφής 
χρημάτων. Συνιστούμε η τοποθέτηση σε μοντέλα 2000 + να γίνετε από μηχανικό.    /       Top-Mag. 10-001-G2
Προσοχή στις απομιμήσεις!

Τα καύσιμα είναι υδρογονάνθρακες, χημικές ενώσεις 
δηλαδή υδρογόνου και άνθρακα. Τα μαγνητικά πεδία 
της ατμόσφαιρας και των μετάλλων που έρχονται σε 
επαφή με το καύσιμο αποδομούν μέρος των μορίων 
του, καθώς κάποια άτομα αποκολλώνται από τη 
χημική ένωση που αποτελεί το καύσιμο. Το TOP-MAG 
fuel saver επαναφέρει μέσω ισχυρού ιονισμού τα 
μόρια του καυσίμου στην αρχική τους δομή 
επιτρέποντας τέλεια καύση. 
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Καύσιμα
έως

Ρύπους

Top-Mag 10-001-Y2 GR

ΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
- Ο ιονιστής επιτυγχάνει  μείωση 
κατανάλωσης στον καυστήρα 
κεντρικής  θέρμανσης εως 25 %.
- Τοποθετείται εύκολα στην  
είσοδο παροχής  πετρελαίου
του καυστήρα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Μεγάλη μείωση κατανάλωσης  
εως 25 %.
• Δημιουργεί  πλήρη καύση και 
μειώνει τους ρύπους έως 60%.
•Καθαρίζει  το μπεκ.
•Βελτιώνει τη συμπεριφορά 
εκκίνησης.
•Αυξάνει την ασφάλεια 
λειτουργίας του καυστήρα.

Top-Mag.10-001G2

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



Water Mag
Super duty

ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΑ...
∆ΙΑΣΠΑΣΤΗΣ ΑΛΑΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ

Λειτουργεί µε την επίδραση ηλεκτρεργετικών δυνάµεων.
Προστασία από άλατα ασβεστίου - µαγνησίου.
Ο οικονομικότερος τρόπος επιτυγχάνεται με τη μαγνητική μέθοδο.
Μηδενικό κόστος λειτουργίας. Απεριόριστη διάρκεια ζωής!

Κατάλληλο για:
Κατοικίες-βιοτεχνίες-βιομηχανίες-νοσοκομεία-ξενοδοχεία-αγροτικές καλλιέργειες-ψύξη-θέρμανση.
αρδευτικά δίκτυα-καλλιέργειες, κήπους-φυτώρια-θερμοκήπια, πλυντήρια αυτοκινήτων-ρούχων-πιάτων, 
πισίνες-τζακούζι-σπα, παγωμηχανές-ενυδρεία-συντριβάνια, υδραυλικά δίκτυα (ζεστού & κρύου νερού), 
καλοριφέρ (λέβητες-ατμολέβητες), βιολογικοί καθαρισμοί-ελαιοτριβεία.

Η μαγνητική μέθοδος επιτυγχάνει:
• Αυξάνει τον συντελεστή απόδοσης - μείωση κατανάλωσης ενέργειας - προστασία του περιβάλλοντος.
• Βελτιώνει την απόδοση της παραγωγής με την αρχή της μαγνητοϋδροδυναμικής.
• Το Water - Mag είναι η συσκευή για την διάσπαση των αλάτων και την αποφυγή νέων που επικάθονται 
στις επιφάνειες των σωλήνων και κλείνουν σταδιακά την ροή του νερού.
• Διασπά τα μόρια των αλάτων ασβεστίου ( CAC2+ ) και μαγνησίου ( Mg2+) και κάνει
το νερό από σκληρό μαλακό.
• Προστατεύει από πουρί και διάσπαση παλαιών αλάτων.
• Μηδενίζει τα χημικά πρόσθετων στο νερό.
• Σταματάει την ηλεκτρόλυσην και σταθεροποίησην του ph.
•Επιτυγχάνει καλύτερη διάσπαση του οξυγόνου στο νερό.
•Προσφέρει δυνατότητα άρδευσης με αλατούχα (υφάλμυρα) ή σκληρά νερά.

Πλεονεκτήματα αγροτικών καλλιεργειών:
• Aύξηση παραγωγής έως 30%.
• Eπιτάγχυνση πρωίμανσης και ωρίμανσης παραγωγής 10 ημέρες νωρίτερα.
• Aπομάκρυνση αλάτων από τα φύλλα των φυτών (αποτροπή καψίματος).
• Δε βουλώνουν τα μπεκ ποτίσματος.
• Γρηγορότερο και πυκνότερο φύτρωμα σπόρων.
• Ζωντανό υγιές φύλλωμα-καλύτερη εμφάνιση.
• Μεγαλύτερος καρπός και πιο εύγευστος.
• Διάλυση των προϋπαρχόντων αλάτων σε βαθύτερα στρώματα.
• Μείωση κόστους συντήρησης και αντικατάστασης μπεκ από άλατα.

Top-Mag: 20-001-Β GR
USA technology

10 years

CE & ISO 9001.2000

Προσοχή στις απομιμήσεις!

αποσκληρυντής νερού µε 
πολυφοσφωρικούς κρυστάλλους
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η                         συµβάλει 
ενεργά στην ασφαλή 
οδήγηση...
δίπλα στον έλληνα οδηγό
µε σεµινάρια σε συλλόγους - σχολεία
και διανοµή βιβλίων
ασφαλούς οδήγησης ∆ΩΡΕΑΝ
σε όλη την Ελλάδα!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
19 τεμαχίων αξίας 95    με Φ.Π.Α.

και ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10 x 1 lt. Kαθαριστικά 
παρμπρίζ - 4 βιβλία ασφαλούς οδήγησης

και μπείτε στο παιχνίδι του ετήσιου τζίρου με 
ΠΟΛΛΑ ΔΩΡΑ !!!

∆ΩΡΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373



ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 
ΚΟΜΦΛΕΡ
200 p.s.i.
Δεν καταστρέφει το ελαστικό. 600 
ml.
Ιδανικό για αυτοκίνητα
χωρίς ρεζέρβα με βαλιτσάκι
(Το υλικό διαλύεται με νερό).
Διαθέτει ανταλλακτικό
υδρολιάλυτο.

Κωδ. 15129

ΚΟΜΦΛΕΡ  ΑΕΡΟΣ 12 V
ΙΣΧΥΡΟ
Συνδέετε στον αναπτήρα. 200 PSI.
Με αντάπτορα  για  ελαστικά 
αυτοκινήτου - μοτο- ποδηλάτων, 
στρωμάτων και για μεγάλους 
τροχούς.

Κωδ. 15130

Επαναφορτιζόμενος Φακός 
κεφαλής και χειρός υψηλής 
τεχνολογίας και ισχύος !
CREE LED με ρυθμιζόμενη δέσμη. 
ΣΥΝΕΧΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  4 ΩΡΕΣ !!! 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ !!!!
Διαθέτει 1 μπαταρία. 
Αυτοφορτιζόμενος συνεχόμενης 
χρήσης. Διαθέτει θήκη φορτιστή
με  αντάπτωρα  για  220 VOLT. 
Κωδ. 30.000

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
TUBELLES
Για ταχύτητες έως 210 χλμ.
έως κατηγορία ελαστικών (Η)
Απαραίτητο για αυτοκίνητα
χωρίς ρεζέρβα.

Κωδ. 101999

ELECTRIC SAVER
Μείωση  κατανάλωσης ρεύματος. Σταθεροποιητής ρεύματος.
Είναι η τέλεια επιλογή για την προστασία των ηλεκτρικών συσκευών σου.
-Εξοικονομεί ενέργεια, φιλικό στο περιβάλλον.
-Σταθεροποιητής της διαφοράς δυναμικού (της τάσης) του ηλεκτρικού ρεύματος.
-Η σταθεροποίηση του μήκους κύματος του ρεύματος, προστατεύει
τις ηλεκτρικές συσκευές σας.
Medium   έως  15,000 KW      Κωδ. 30-001  15 W
High   έως  19,000  KW      Kωδ. 30-002  19 W

∆ΙΑΘΕΣΗ  Καραολή & ∆ηµητρίου 18, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκη, Τηλ. & Fax: 2314.315.373

ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

JUMP STARTER TM15  16.800mAh

Με το jump starter - power bank μπορείτε να:
• Να εκκινήσετε μπαταρίες 12V ΜΟΤΟ – 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΣΚΑΦΩΝ κλπ.
• Να τροφοδοτήσετε με ρεύμα το 
smartphone,tablet και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
σας.
•Να την χρησιμοποιήσετε ως φακό
•Δυνατός εκκινητής (Booster) μπαταριών 12V -   
19V για την εκκίνηση 
αυτοκινήτων,μοτοσυκλετών,σκαφών κτλ.
•Εφεδρική μπαταρία (Power Bank) - φορτιστής για 
smartphone,PSP,MP3/MP4,Tablets.
•Φακός LED τριών τύπων : απλός,φλας,S.O.S
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•Ρεύμα Εξόδου: 5V-2A, Jump Start 12V
•Ρεύμα Εκκίνησης: 300A
•Στιγμιαίο Ρεύμα: 600A
•Χωρητικότητα: 50800 mAh
•Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ° C / + 60 ° C
•Τύπος μπαταρίας: Li-Polymer
•Είσοδος: 12V / 1A
•Τάση DC 12V
•Χρόνος Φόρτισης: Περίπου 4 ώρες
•Διαστάσεις: 165 x 75 x 32cm (480gr)
Εξοπλισμός :
•Μίνι τσιμπίδες από καθαρό χαλκό για καλή    
  ηλεκτρική αγωγιμότητα
•4 σε 1 USB charging cable (Ακροδέκτη για    
Iphone 3.4.5.6, ipad 1.2, smartphone, micro usb)
•AC/DC Adapter
•Καλώδιο φόρτισης αναπτήρας αυτοκινήτου

ΚΩΔΙΚΟΣ: JUMPTM15
ΤΑΠΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
Διαμέτρου:  Φ 8,  Φ 10,  Φ 14.
Κρατάει το στόμιο καθαρό
Κωδ. 29010
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για σύγχρονες εποχές
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Μικρό κόστος

µεγάλο κέρδος!

Made in Germany

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ 
ΚΑΥΣΙΜΑ & TΡΙΒΕΣ
ΕΩΣ 35%


