
MARITIM 

ADDITIVES 
για αναψυχή και θαλάσσια σπορ  

 

 

 

 

✓ Ενισχυμένη προστασία του κινητήρα 
✓ Μεγαλύτερη ασφάλεια 
✓ Χαμηλότερες εκπομπές ρύπων 
✓ Καλύτερη κατανάλωση καυσίμου 
✓ Πλήρης ισχύς του κινητήρα 
✓ Προστασία από μικροοργανισμούς  



MARITIM 

Πρόσθετα για κινητήρες βενζίνης  

Maritim Benzin Systemreiniger   
Maritim Καθαριστικό συστήματος βενζίνης  

 

Ο εύκολος τρόπος για ένα καθαρό βενζινοκινητήρα και λιγότερη 

κατανάλωση. Ένα εξαιρετικά υψηλής συμπύκνωσης πρόσθετο 

καθαρισμού, που μειώνει την ευαισθησία των σύγχρονων κινητή-

ρων λόγω σχεδιασμού και λειτουργίας κατασκευής τους να σχη-

ματίζουν εναποθέσεις στα μέρη και τα εξαρτήματα που έρχονται 

σε επαφή με τα καύσιμα. (βαλβίδες, σύστημα έγχυσης, θάλαμος 

καύσης).  
 

Art.-Nr.: 52-0110-10-Maritim (1000ml)  

Maritim Benzin Forte  
Maritim Ενισχυτικό βενζίνης   
 

Αύξηση της απόδοσης του κινητήρα και βοηθά στην προστασία 

του κινητήρα με τη βελτίωση της λίπανσης και τη μείωση της τρι-

βής. Με ειδική σύνθεση πρόσθετων για όλους τους κινητήρες 

βενζίνης συμπεριλαμβανομένων των 2-χρονων κινητήρων και τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις των θαλάσσιων σπορ. Υψηλότερη ισχύς, 

χαμηλότερη κατανάλωση.  
 

Art.-No.: 52-0101-04-Maritim (200ml) 

Maritim Benzin-Stabil & Anti-Rost  
Maritim Σταθεροποιητής βενζίνης & Πρόληψη σκουριάς  
 

Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία του κινητήρα. Ένας συν-

δυασμός από πολύ αποδοτικούς σταθεροποιητές  νέας γενιάς και 

καθαριστικά για όλους τους κινητήρες βενζίνης σκαφών για την 

ασφαλή χειμερινή ακινησία και την ομαλή έναρξη της νέας σεζόν.  
 

Art.-No.: 52-0151-04-Maritim (200ml) 

Korrosionstest  

Test-Projekt-Nr.:15-012 

Testsieger  



MARITIM 

Πρόσθετα για κινητήρες πετρελαίου 

Maritim Diesel Systemreiniger  
Maritim Καθαριστικό συστήματος πετρελαίου  

 

Ο εύκολος τρόπος καθαρισμού των πετρελαιοκινητήρων και για  

λιγότερη κατανάλωση. Ένα εξαιρετικά υψηλής συμπύκνωσης πα-

κέτο δραστικών ουσιών. Καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού και ολόκ-

ληρο το σύστημα καυσίμου, εξαλείφει όλες τις καταθέσεις.  

Προστατεύει το σύστημα καυσίμων από τη διάβρωση.   
 

Art.-Nr.: 53-0170-10-Maritim (1000ml)  

Maritim Diesel Forte  
Maritim Ενισχυτικό πετρελαίου  
 

Το πολυλειτουργικό πρόσθετο πετρελαίου με ευρυζωνικό αποτέ-

λεσματικότητα για λιγότερες τριβές και φθορά. Αύξηση της από-

δοσης του κινητήρα με βελτίωση του αριθμού κετανίων και τον 

καθαρισμό του συστήματος. Όλο το χρόνο προστασία από τη 

διάβρωση στο ρεζερβουάρ και τον κινητήρα. Για όλους τους κι-

νητήρες diesel. 
   

Art.-No.: 53-0161-04-Maritim (200ml) 

Maritim Diesel Active (mit biozid) 
Maritim Ενισχυτικό πετρελαίου  (αντιβακτηριδιακό)  
 

Ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο πρόσθετο πετρελαίου με πολυλει-

τουργικα δραστικά συστατικά και βιοκτόνα για την αντιμετώπιση 

της μόλυνσης του πετρελαίου. Αύξηση του αριθμού κετανίων για 

περισσότερη ισχύ και προστασία από τη διάβρωση. Ασφάλεια και 

προστασία για όλους τους κινητήρες diesel, ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της χειμερινής αποθήκευσης.   
 

Art.-No.: 53-0165-10-Maritim (1000ml) 

 



MARITIM 

Maritim Kühler Reiniger   
Maritim Καθαριστικό συστήματος ψύξης  

 

Ένα ισχυρό συμπυκνωμένο μέσο καθαρισμού για όλα τα συστή-

ματα ψύξης νερού. Καθαρίζει όλο το σύστημα ψύξης–θέρμανσης. 

Εξασφαλίζει άριστη ψύξη και αξιοπιστία λειτουργίας του κινητή-

ρα. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης νερού, συμβατό με 

όλα τα υλικά.  

  
 

Art.-Nr.: 54-0270-04-Maritim (200ml)  

NANO109 MotorOel Additiv 
NANO109 Ενισχυτικό λαδιού Αντιτριβικό  
  

Εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση της τριβής και της φθο-

ράς. Καθαρίζει τον κινητήρα και τα κανάλια παροχής λαδιού από 

τις καταθέσεις. Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα και μειώνει 

την κατανάλωση καυσίμου. Μειώνει το θόρυβο και σταθεροποιεί 

την πίεση λαδιού. Προστατεύει από τη γήρανση του λιπαντικού 

και τη διάβρωση του κινητήρα. Διευκολύνει την ψυχρή εκκίνηση 

και αυξάνει τις ιδιότητες έκτακτης ανάγκης.  

 

Art.-No.: 51-0215-04-ERC (200ml) 

ERC Additiv GmbH  

Bäckerstraße 11-13  

21244 Buchholz  

 

Tel: +49 4181 216-555  

Fax: +49 4181 216-599  

E-Mail: office@erc-additiv.de  

www.erc-additiv.de  

Εισαγωγή Διάθεση 

Λάμπρογλου Κ. Δημήτριος 

Τηλ.: +30 23310 400-127  

E-Mail: info@lamproglou.gr  

www.lamproglou.gr  


